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“Neçe térse dünyâ tüker alkınur 
Bitise kalır söz ajun tezginür”  

“Nice olursa olsun dünyâ malı tükenir 
Yazılınca kalır söz dünyayı gezinir” 

Yusuf Has Hâcib (KB.114.b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I 

tımdan iniyorum. Etrafta bir sonbahar rüzgârı esiyor, 
sararmış yapraklar tıpkı ömrümüz gibi esrik1  ve süratli, 

bin bir yöne uçuşuyor. Karşımdaki küçük yapılar birliğini 
uzaktan süzüyor, başımı sağa sola çevirip efendimi arıyorum. 
‘Burası olmalı, buralarda bir yerlerde!’ Derken sol kolumda 
duran Bilig, geniş kanatlarıyla havayı döverek  yükseliyor, 
yapılar arasında uzunca bir tanesinin üzerinde dönüp dur-
maya, aralıksız, keskin çığlıklar atmaya başlıyor. İster iste-
mez gülümsüyorum. Sanki bana bir şeyler anlatmaya çalışı-
yor ve bu tavrı nedense hiç yabancı gelmiyor. Ve işte, bina-
nın kapısından koltuğunun altında kalınca bir kitap taşıyan, 
çevresindeki öğrencileriyle konuşan ihtiyar bir müderris 
çıkıyor. Sürekli gülümsüyor, yılların sarkıttığı yüz hatları 
her an farklı bir gölgeyi sıcakkanlılıkla ağırlıyor gibi. Başını 
çevirip bana doğru bakıyor; gözkapakları kırpışıp çekik 
gözleri irileşirken başı sağa doğru hafifçe kayıyor. Sonra 
atımın yularını bırakıp bir adım ilerliyorum. “Benim efen-
dim,” diyorum, “Sungur. İlk öğrencinizi hatırlamadınız mı?”  

                                                             
1 Esrik: Sarhoş 

A
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    Yaşından hiç beklenmeyecek bir çeviklikle koşar adım 
geliyor. Başının arkasından sol omzuna, oradan önüne ve 
sağ omzuna sarkan sarığının dolamacı, havada bir saadet 
çırpınışıyla dalgalanıyor. Kavuşup sımsıkı sarıldığımız anda 
fısıldıyor usulca: “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavu-
şur!” 
    Omzunun ardından bakıyorum; Bilig medrese çatısına 
konmuş bizi izliyor ve belki de gülümsüyor. Ben ise ağlıyo-
rum. 
   Efendimi hep ikinci babam sayar, ona her sarılışımda da 
sevgili babamı hatırlarım. Babamı; Çömül meskeninin küs-
kün yiğidi, zavallı Erboğa’yı! Acaba şu garip hayatımı ona 
anlatabilsem, bana inanabilir miydi? Çömül boyunun, ve-
rimleri2  yüzünden obasından ayrılmak zorunda kalan ailesi-
nin evlâdı ben olabilir miyim hiç? Tutsaklıktan çıkıp, bilge-
ler ve alpler arasında geçirdiğim bu ömrün bana ait olduğu-
na bazen ben bile inanamıyor, hatta tüm bunların aslında bir 
rüya olduğunu düşünerek birdenbire uyandırılmak korkusu-
na kapılıyorum.  
   İşte bu garip ömrümün şaşılacak hikâyesi bir kuşun peşin-
de koşarken başlamıştı. Benden on yaş küçük olan Bilig’in 
peşinde. Ailesini samur ve tilki avıyla geçindiren babam, 
Çömül meskeninin beyiyle küsüşmüştü. Beyimizin atamdan 
alımları3  vardı. Fakat o kış av kuşlarımızın hepsi salgından 
ölmüş, ok ile çıktığımız avlardan da çoğunlukla elimiz boş 
dönmüştük. Babam verimlerini ödeyemeyince, ondan aldığı 
kürklerle giyinip kuşanan bey bize zulüm koydu; tuz ekmek 
hakkını çiğneyip bizi obadan kovdu, çevrede avlanmamızı 
da yasakladı. Babam yalvarmak nedir bilmezdi. Yurdumuzu 
topladığımız gibi atalarımızın geldiği vadiye, gündoğusuna 

                                                             
2 Verim: Verecek, borç. 
3 Alım: Alacak. 



4 
 

gittik. Ben henüz on beş yaşındaydım. Babamla birlikte ilk 
avıma burada çıkacaktım. İlk avda yaşadıklarım hayatımı 
baştan aşağı değiştirecekti.  

* 
   Vadiye gelip konduğumuzda pars yılının ikinci ayı idi. Av 
mevsimi geldiğinde babam, Kazakların şırğa dediği, doldu-
rulmuş tilki derisinden bir yem hazırladı. Anlattığına göre 
bu; nice tilki, samur ve tavşan yakalamakta mahir olan kara-
kuşun4  yakalanması içinmiş. Bu işte önce avcıyı avlamak 
gerekiyormuş.  
   Şırğayı bir ipe bağlayıp ucunu bana verdi. “Haydi oğul,” 
dedi, “bin atına ve onu vadi boyunca çek. Ben de arkandan 
atımla gelecek, kuş ona konar konmaz üzerine atılacağım.”  
   Bu benim ilk avımdı, heyecanlıydım. Ben önde, babam 
arkada ilerlemeye başladık. Yüz adım, iki yüz adım, üç yüz 
adım… Ne bir kuş, ne de üzerinde yaşam barındıran herhan-
gi bir kıpırtı görünüyordu. Yalnızca tüm vadiyi kaplayan 
sessiz, parlak bir beyazlık. Arkamı döndüm, atımı koştur-
maya devam ederek, “Galiba burada bir şey bulamayacağız,” 
dedim.  
   Bana gülümseyerek bir sav5  söyledi: “Sıkılmayan boz kuş, 
acele etmeyen beyaz kuş tutar.”  Bu sözü düşünerek şırğayı 
biraz daha çektim. Sonra birden, beni önce ürküten ve sonra 
da sevindiren bir ses duydum; göklerden gelen uzun, keskin, 
hırçın bir çığlıktı bu.  
   Babam bir kahkaha koydu, “İşte bak, en iyisinden bir ka-
rakuş!” dedi. 
   Babam bir av kuşunun iyi bir avcı olup olmadığını daha o 
uçarken anlardı. Onun da gözleri en az bir karakuşunki ka-
dar keskindi. Ben topuklarımı atımın çökük karnına geçirir-

                                                             
4 Karakuş: Kartal. 
5 Sav: Atasözü. 
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ken kuş da gittikçe alçalıyor, heyecanımı üçe, beşe, ona 
katlıyordu. Sonunda iyice yaklaştı. Babam “Hazır ol, şırğaya 
konduğu zaman duracaksın,” dedi. O sözünü bitirirken kuş, 
sahte ava doğru diklemesine, ani bir dalış yaptı. Dizginlere 
öyle sert asılmıştım ki, arka ayakları üzerinde yükselen 
atımdan neredeyse düşecektim. 
   Babam atından yavaşça indi. Hayvanın kanatlarına iyice 
bastıracak, gözlerini örtmesi için başına bir başlık geçirdik-
ten sonra ayaklarını bağlayarak onu zapt edecekti. Fakat 
işler hesapladığımız gibi gitmedi. Babam kuşa tam dokuna-
cağı sırada, hayvan ani bir sıçrayışla havalanıp iki yüz adım 
kadar ilerimizdeki bir taşlığa doğru hızla uçmaya başladı.  
   Babamın yüzü asılmıştı. Zaten ne zamandır av kutunun 
kendisinden alındığını düşünüyor, kamlara6  yaptırdığı sihir-
lerden de fayda bulamıyordu. Verimlerini denkleştirip akra-
balarının arasına başı dik dönmeyi, düşen saygınlığını yeni-
den kazanmayı arzuluyordu. Onu bu kez ben yüreklendirdim: 
“Haydi baba,” dedim, “onu yakalayacağız!” 
   “Artık bize gelmez, ya saldıracak ya kaçacaktır,” dedi. 
   “Hiç olmazsa deneyelim,” dedim. Güçlükle ikna oldu. 
   Kuşa ve uçuştuğu yere iyice yaklaştığımızda hayvan, taş-
lığın üzerinde bir halka çizerek uçuyor, öfkeli çığlıklar atı-
yordu. Hayır, karakuşun üzerinde dönüp durduğu bu yer 
öylesine bir taşlık değildi; buraya insan eli değmiş olmalıydı. 
Yoksa bu bozkırın ortasında bu kadar biçimli taşın ne işi 
olacaktı ki? Babam atının yularına aniden asıldı, çekik göz-
lerini kısarak, “Atalar,” dedi, “atalar yadigârı!” 
   Atlarımızla tek vücut gibi olmuştuk; aklımızdaki sorular 
onların da ayaklarına dolanıyor, onları tedirgin ediyordu. 
Şimdi babamın yeniden dizginlere asılmasını sağlayacak bir 
şey daha oldu: Kuş, dönüp durduğu gökten kanatlarının içini 

                                                             
6 Kam: Şaman, kâhin. 
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hava ile doldurarak indi; tırnakları taşın tepesine sımsıkı 
tutundu. Aramızda yetmiş adım var-yoktu. Yağız 7  renkli, 
büyük başlı, iri gagalı, çökük gözlü, kanat tüyleri büyük ve 
parlak, paçaları kızıl, ayakları kalın ve pütürlüydü.  Kanatla-
rını kapar kapamaz etrafına bakındı; bizi görüp öylece kaldı. 
Atıma bir adım attıracağım sırada babam, “Hayır,” dedi, 
“uçmasını beklemeliyiz!” 
   Şaşırdım. “Neden? Gidip alalım onu. Üzerine ağ atalım?” 
   “Olmaz. Etrafında atalar ruhu var. Taşları görmüyor mu-
sun?” 
   “Görüyorum?” 
   “İşte onlar çok eski atalarımızın bitikleridir.  Ruhları bu 
civarda dolaşıp etraftaki hayvanların ruhlarını etkileyebilir.”  
   “En azından yakından baksak?” 
   “Peki, bakalım. Ama dikkatli ol ve ani bir hareket yapma!” 
   Biraz daha yaklaştık. Babamın gözleri büyüyüp küçülüyor, 
göz kapakları sıkça kırpışıyordu. Sonunda durdu, heyecanı 
hayretiyle karışarak, “Bu, Bilge Kağan bitiği olmalı!” dedi. 
Bir şey anlamadım.  
   “Dedem Gümüşyay, Bilge Kağan’dan bahsederdi,” diye 
devam etti. “Bu, Alp Er Tunga’dan sonra gelen en ulu ka-
ğanlardanmış. Bu civarda onun, karındaşının ve vezirinin 
adına taşlar üzerine kazınmış bitikler bulunurmuş. Bilge 
Kağan bitiği üzerinde ince bir çizgiyle yapılmış bir geyik 
damgası varmış. İşte, kuşun hemen aşağısında o damga var!” 
   Kuş da sanki söylediklerimizi işitip anlıyormuş gibi, tır-
nakları altındaki taşa kafasını eğip bakıyordu. Sonra yeniden, 
bulunduğumuz yere odaklandı; bizi pek tehditkâr bulmuyor 
gibiydi. 
   “O bitikte8 ne yazıyor?” diye sordum babama. 

                                                             
7 Yağız: Kızıl ile kara arası bir renk. 
8 Bitik: Yazı, yazma. 
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   “Bilmiyorum oğul,” dedi, “şu garip atan kuş tutup samur 
kürkü almaktan başka ne bilir?” 
   Sözü uzatmadım. Fakat içimden ‘keşke okuyabilseydi’ 
diye de geçirmedim değil. Kim bilir benim iki katım uzun-
luğunda olan bu atalar bitiğinde ne söylenceler anlatılıyordu!  
   Bunları daha fazla düşünmeden terkimden bir parça et 
çıkarttım, taşların bulunduğu alanın biraz uzağına fırlattım. 
Kuş, on adım kadar önüne düşen yeme şöyle bir baktı, bu-
lunduğu yerden acelesizce süzülerek yanı başına indi ve 
gagasını taktı.  
   Ben babama baktım. Kuşun taşlardan ayrılması içini biraz 
olsun ferahlatmış gibiydi. Ağımı çıkarıp gösterdim, başını 
sallayarak onadı. Atımdan inip ayaklarımın karları ezerken 
çıkardığı sesten bile sakınarak ona yaklaştım. Hayvan bir-
denbire tedirgin oldu, tavşanı alıp yükseldi. Ama kaçıra-
mazdım: Koştum, koştum ve koştum. İşte! Fırlattığım ağa 
kanatları dolanıp bir adam boyu yükseklikten yumuşak kar-
lar arasına düşüyordu. Ağ içerisinde bir süre, o yana bu yana 
top gibi yuvarlandı. Babamın neşesi yerine gelmişti, bir 
kahkaha koyuverdi. Hemen avımızın yanına gidip ayaklarını 
bağladı, gözlerini de kapattı. Başımı okşarken, “Haydi Sun-
gur,” diyordu, “onu sen yakaladın. Bir ad ver ona.” 
   Biraz düşündüm, zor bir işti bu. Aklıma bir isim gelmesi 
için çevredeki nesnelerden medet umdum; sağıma, soluma 
ve arkama baktım. Gün ışığını perdeleyen bulutlardan biri-
nin aradan çekilmesiyle aydınlanıp ışıyan bitik-taş gözüme 
çarptı. O an karar verdim; “Bilig olsun,” dedim, “Bilge Ka-
ğan’ın Bilig’i.”  
   Babam bir şeyi beğendiğinde hep yaptığı gibi, kaşlarını 
kaldırıp dudaklarını büktü, “Ne bilgece bir ad!” diyerek beni 
kutladı.  
   O gece hiç uyumadık. Karakuşu iki çubuk arasına gerilmiş 
bir salıncağa koyup sabaha kadar sallayacak ve onu asla 
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uyutmayacaktık. Çünkü babamın anlattığına göre; bir yaban 
kuşu ancak uykusuz kalırsa boyun eğerdi. Babam kımız içip 
kopuzunu çaldı, sabaha kadar şarkılar söyledik. Gün doğu-
muna doğruydu ki Bilig daha fazla dayanamayarak yere 
düştü. Babam yine neşeyle kuşu kaldırıp kafesine koydu. 
Biz de nihayet yataklarımıza girdik. İşte o gün hayatımdaki 
büyük değişimin ilk günüydü.  
   Bir kuşun peşinde başladı her şey. Hayatım, bir kuşun 
peşinde koşarken değişti. 
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II 

ilig’i tutsak yaşamına alıştırmak hiç de kolay değildi. O 
fazlasıyla hırçın bir kuştu. Ehlîleşme devresinde bize 

nice güçlükler çıkardı, kollarım onun tırnak izleriyle doldu. 
Fakat sonunda bize çok yarar sağladı; çadırımız onun tuttu-
ğu samur ve tilkilerin postlarıyla dolup taştı, sofralarımızdan 
tavşan etleri hiç eksik olmadı. Babam, Bilge Kağan’ın Va-
di’deki Yer-su ruhu olduğuna ve bu uğurun ondan geldiğine 
inandı. Bilge Kağan bitiğinin biraz kuzeyinde bir bitik-taş 
topluluğu daha bulduk. Bu da tıpkı diğeri gibi bir geyik 
damgası taşıyordu, fakat taştan bir müngüz baka9  üzerine 
oturtulmuştu. Çevresinde türlü balbal, koç heykelleri ve bir 
de bark vardı. Babam bu iki ata ruhuna birer beyaz aygır 
kurban etti. Dört yıl sonra da verimlerini denkleştirdi. Artık 
eski obamıza dönecek, beyimize olan verimlerimizi ödeye-
rek yüzlenecektik. Ama hiçbir şey beklediğimiz gibi olma-
mıştı. 

* 
   Uzun göç günlerinin ardından Yamar Irmağı’nı aşarak 
meskenimize vardık. Fakat obada bir gariplik vardı; ortalık 

                                                             
9 Müngüz Baka: Kaplumbağa. 

B
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pazar yeri gibiydi. İnsanlar sağa sola koşuşuyor, çobanlar 
düzlüklerdeki koyunlarını almaya seğirtiyor, kılıçlı, oklu, 
atlı erler ortalıkta cevelân ediyordu. Babam soruştura soruş-
tura beyi buldu. Kağnımızda yüklü deste deste postları çeke-
rek önüne attı. “Buyur beyim!” dedi, “Ödeyemediğim için 
beni kovduğun alımların işte burada!” 
   Bey kılıcını kınından çekti. Babama bir zarar eriştirecek 
sanıp ileri atıldım. Fakat sadece dik dik bakarak, “Senin 
vereceğin postlar artık işime yaramaz,” dedi, “ bana demir 
zırh, demir kalkan, demir başaklı10  oklar gerek! Sen de si-
lahlansan iyi olur. Doğu Hakanlı11  Kağanı Arslan Han Sü-
leyman üzerimize yürüyor!” 
   Bey çekip giderken babam bir balbal gibi olduğu yerde 
kalakalmıştı. Annem ve kız kardeşlerim korku ile bakışıp 
sarıldılar. Ben kafesi içerisindeki Bilig’e baktım; içimizde 
tek ürkmeyen o gibiydi. 
   Günler geçti; ay ve gün de en az bizler kadar kaygıyla 
tuttukları nöbetlerini, birbirlerine devredip durdular. Nihayet 
İli Irmağı’nı aşıp gelen Arslan Han orduları ufuklarda gö-
ründü. Ben ve babam elimize kılıç alıp beyin ordusuna ka-
tıldık. Büyük bir süngüş12 oldu. Zavallı babam Erboğa, iki 
düşmanı okladığı halde başını bir Hakanlı süvarisinin kılıcı-
na kaptırdı. Ben gözyaşlarımın arasından görebildiğime ok 
atmaya devam ettim. Sonra birden boynumda soğuk, kıldan 
ince bir demir hissettim. Başıma gelen sert bir vuruşla da 
bayılmıştım. 
   Ayıldığımda bir kazığa bağlı olduğumu anladım. Çadırla-
rımız yağma ediliyor, kadın ve kızlarımız dışarı çıkarılıyor, 
Hakanlı komutanlarının saraylarında cariye yapılmak üzere 
yollarda sürükleniyorlardı. Sevgili anam ve güzel kardeşle-
                                                             
10 Başak: Ok temreni. 
11 Hakanlı: Karahanlılar’ın tarihî adı. 
12 Süngüş: Savaş, cenk. 
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rime ne oldu, bilmiyorum. Onları bir daha hiç göremedim. 
Bağlandığım kazığa yaslanıp şu ıssız dünyadaki halime 
hüngür hüngür ağlarken bir kanat çırpınışı duydum. Bilig, 
kazığın tepesinde öylece durup bana bakıyordu.  

* 
   Savaş bitti. Çömül, Yabaku ve Basmil boyları Arslan 
Han’a boyun eğdi. Askerler bizi kağnılara doldurup Hakanlı 
başkenti Balasagun’a götürdüler. Bilig’i kafesleyen Hakanlı 
askerine yalvardım; “Onu benimle birlikte satın, ben kuşçu-
yum ve avlanmasını iyi bilirim.” Adam bana acır gibi bakıp 
alayla gülümsedi. Kafesi yanı başıma bırakıp gittiğinde 
dünyalar benim olmuştu. Taşlı yollarda, altımdaki kağnı 
ruhumla beraber sarsılırken ben Bilig’i anlıyordum. Onu 
yakaladığımız ilk günlerdeki hırçınlığını, kollarımı çizik 
çizik edişine sebep olan vahşîce iştiyâkı… Peki ya ben bu 
acıyı dindirmek için kimleri parçalara ayırmalıydım? İçim 
büyük bir kinle kabarıyordu. 
   Balasagun’da bir esir pazarına götürüldük. Sahibim olan 
komutan burada beni hiçbir esirciye satmayı başaramadı. 
Zayıftım ve hafif de olsa yaralıydım. Sonra, kalan birkaç 
esir ile birlikte Talas’a ve oradan da İsficâb pazarlarına nak-
ledildik. Burada bir esirci beni almaya razı oldu. O da kendi 
müşterileri için boynuma bir yazı astı: ‘Kuşçudur, kendisi üç 
altın, kuşu yedi altındır.’ Tabii ben burada ne yazdığını ya-
nımdan gelip geçerken okuyanlardan duyduğum için bili-
yordum. Artık yavaş yavaş beni kimsenin almayacağına 
inanmış, öldürüleceğimi düşünmeye başlamıştım. Bunu 
birisi hançeriyle yapmasa bile, beynimi kavuran yakıcı gü-
neş er ya da geç  yapacaktı. 
   Bir gün gözlerimi dikip baygın baygın baktığım sokakların 
birinden iyi giyimli, orta yaşının biraz üzerinde, kır sakallı, 
yumuşak yüzlü bir adam çıkageldi. Koltuğunun altında bir 
kitap taşıyordu. Bulunduğum yere doğru yaklaşırken dikka-
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tini bir nebze olsun çekebilmek için gözlerinin tâ içine bak-
tım. İşte o an Bilig’i biraz daha anladım: Salıncağında uyku-
suzluğa dayanamayarak düşüp bayılan, sonra da ehlîleşmeye 
başlayan Bilig gibi, ben de güneşin kavuruculuğu altında 
bezmiş, içimdeki yabanıl duyguları bir kenara koyarak ehlî-
leşmiştim. Fakat adamın ilgisini çekmeyi başaramadım. 
Dudakları sürekli kırpışıyor, sanki bir şeyler düşünüyor, 
kafasında bir şeyler tasarlıyordu. Önümden geçti ve ilerledi. 
Bu sırada Bilig uzun, vahşî bir çığlık koyuverdi. Adam dö-
nüp önce ona, sonra da bana baktı. Üzerimdeki yazıyı dik-
katle okudu. Gülümsemeye her an hazır gibi duran ciddi 
yüzü sahici bir tebessümle doldu. O, diğer insanlar gibi öyle 
vücudumu, pazılarımı falan incelemedi. Yaklaşarak bir soru 
sordu: “Adın ne senin, kimlerdensin?” 
   Kederime biraz sevinç katılarak yanıtladım, “Erboğa oğlu 
Sungur. Çömül boyundanım.” 
   “Kuşçu musun gerçekten? Avlanmayı bilir misin?” 
   “Evet efendim! Bu gördüğünüz kuşu bizzat tuttum. Adı 
Bilig’dir.” 
   Gözleri aydınlandı. “Bilig demek?”  
   Elini kesesine soktu, altınları sayıp esirciye uzattı. Fakat 
bu sırada beni şaşırtan bir şeyler söyledi: “Şu yedi altın ço-
cuğun, bu üç altın ise kuşun bedelidir.”  
   Daha o an, insanlığıma yaptığı iltifatla gönlümü kazanmış-
tı. İçimde bir sevgi hissi yaralı da olsa diriliyor, uykuya da-
lan kinimin üzerine kat kat yorganlar örtüyordu. 
   Esirci altınlarını aldıktan sonra ellerimi çözdü. Bilig’in 
içerisinde bulunduğu kafesi aldım. Sevincimi belli etmeme-
ye çalışarak müteşekkir bir ifade ile başımı hafifçe eğdim. O 
ise elini omzuma koydu; “Bundan sonra avlara birlikte çıka-
cağız Sungur,” dedi. 
   Yürümeye başlamıştık. Cesaretimi toplayıp, “Peki siz 
kimsiniz?” diye sordum. 
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   “Ben,” dedi derin bir nefes alarak, “Yusuf Kadır Han oğlu 
Muhammed Buğra Han oğlu Hüseyin Çağrı Tegin oğlu 
Kâşgarlı Mahmud’um.” 
   Gözlerim büyüdü. Demek beni satın alan adam bir han 
torunu, bir tegin13 oğluydu. Haddimi aşarak bir soru daha 
sordum, “Arslan Han Süleyman ile bir bağınız var mı?” 
   “Dedemin kardeşidir,” dedi, “Doğu Hakanlı Ülkesi’nin 
büyük kağanıdır.” 
   Demek ki düşmana yaklaşıyordum. Bu şeytanî düşünce, az 
önce uykuya dalan öç duygularımı sivri bir çubukla dürtme-
ye başlamıştı.  
   Efendim bana hemen orada bir at satın aldı, “Buna bin, 
yolumuz uzun,” dedi. Ben Bilig’i kafesinden çıkarıp koluma 
aldım. Akşama doğru Muhammed Buğra Han sarayına var-
dık. Efendim beni bir saray memuruna teslim edip odasına 
çekildi. Bu memur beni saray görgüsü konusunda bir ay 
boyunca eğitecekti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
13 Tegin: Şehzâde, prens. 
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III 

arayda hayat çok düzenli, fakat bir bozkır gencine göre 
de epey sıkıcıydı. Bir süre saray muhafızları ile birlikte 

silah talimlerine katıldım. Saray kuşçusu olmak aynı za-
manda bir asker olmak da demekti. Bana tahsis edilen odada 
her gün Bilig’in bakımını yapıyor, Aslan Han ile ilgili ha-
berlere özellikle kulak kabartıyordum. Tüm saray erkânı 
bana ve Bilig’e özel ilgi gösterdi, hepsiyle az veya çok ta-
nışma imkânı buldum. Fakat buraya geleli neredeyse bir yıl 
olmasına rağmen Mahmud Tegin ile adamakıllı ava çıka-
mamıştık. Tegin haremindeki çalışma odasına kapanıyor, 
tedarikçilerine çarşılardan kâğıt ve mürekkepler aldırıyor, 
saray yemeklerine bile nadiren katılıyordu. Önce, ‘Herhalde 
sarayın yazışmalarıyla ilgileniyor,’ diye düşündüm. Ancak 
sarayın bir ılımgası14  zaten vardı. Öyleyse bu Tegin ne ya-
pıyordu ki? 

   Bir gün Bilig’le ilgilendiğim sırada saray görevlilerinden 
biri odama gelip Mahmud Tegin’in beni çağırdığını bildirdi. 
Koşar adım yanına gittim. Ava çıkmak istediğini söyleyince 
Bilig’i  hazırladım ve çıktık. Atlarımızla şehirden uzak bir 
                                                             
14 Ilımga: Kâtip, yazıcı. 

S
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araziye vardık.  Hava güzeldi; bulutlar güneşi ara sıra gölge-
leyerek etrafı geçici bir serinliğe bürüyor, yanı başımızda bir 
ırmak tüm coşkusuyla çağıldıyordu. Arazideki tepelerden 
birinde etrafı gözlemeye koyulduk. Bilig kolumda heyecanla 
sallanıyor, başlığını çıkarmam ve onu avına doğru salıver-
mem için sabırsızlanıyordu. 
   Saraydaki eğitimde bir soylu ile nasıl konuşulacağını da 
öğrenmiştim. “Uzun bir süredir sizi görme mutluluğuna 
erişemedim efendim. Esenliğiniz yerindedir umarım?” diye-
rek söz açtım. 
   Ellerini gözlerine siperledi, düzlükte av araştırıyordu. “Bir 
kitap yazıyordum,” dedi, “henüz bitirdim.” 
   Okuma yazma bilmediğin halde bu sözü ilgimi çekmişti. 
“Kutlu olsun, acaba ne ile ilgilidir?” 
   Her an gülümsemeye hazır gibi duran ciddi yüzünü bana 
döndürdü, “Türk dili ile ilgilidir,” dedi, “onun yapısını ve 
kurallarını bildirir. İsmi ‘Kitâbü Cevâhiri’n-Nahv fî 
Lugâti’t-Türk’tür.” 
   “Arap diliyle mi yazdınız?” 
   “Evet. Tüm İslâm âlemi okusun, Türkçenin ahvâli nedir 
bilsin diye. Çünkü bu çağ, inanıyorum ki bir Türk çağı ola-
caktır.” 
   Efendimin söyledikleri beni de heyecanlandırdı. Sonra 
kafamın içerisinde aylardır bir kurt gibi dolaşan soruyu ser-
best bırakmaya karar verdim. Önce, “Efendim, size bir soru 
sormak istiyorum.” dedim. 
   Pürüzsüz sesiyle “Sorabilirsin,” dedi. 
   “Arslan Han, niçin bir Türk kağanı olduğu halde, kuzey-
deki Çömül boyu gibi bir çok Türk boyu üzerine ordu 
süledi? 15   Bizimle niçin tokuştu? 16  Yurtlarımızı ve 
oguşumuzu17  niçin dağıttı? İslâmı yaymak için mi?”  

                                                             
15 Sülemek: Asker sevketmek. 
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   Efendim gayet sakince, “İki buğra 18  tepişir, altında 
böğelek19  ezilir.” dedi. 
   Sustum. Sözü açmasını bekledim. 
   “Ben de isterdim ki İslâm, kuzey obalarına bildirmekle 
yayılsın, karındaşlar süngüşmesin. Fakat sen bu beyleri bil-
mezsin. Bunlar kadıtgandırlar20.  Söz ve kalemi kılıç ve sün-
güden güçsüz sanır, ne zaman bir zor görseler yaylarını ku-
rup kılıçlarını bir an olsun kınlarında bekletemezler.” 
   Yine bir şey söylemedim. Anlattıklarını bir süre kavrama-
ya çalıştım. Aklımda yeni sorular vardı ama, ben de bu soru-
ların neler olduklarını tam olarak bilemiyor, söze getiremi-
yordum. Bunların yalnızca kafamın içerisinde beyaz bir is 
gibi uçuştuklarını hissettim. 
   Sonra efendimin sesiyle irkildim. “İşte!” dedi, eliyle sağı-
mızdaki ırmağın kenarında oynaşan hayvanı göstererek, “bir 
tavşan var.” 
   Heyecanla Bilig’in başlığını çıkartıp gözünü açtım, 
ayakbağını da çözdükten sonra onun her zamanki çığlıkları-
nı taklit ederek saldırmasını emrettim. Göz bebekleri büyü-
yüp ışığa alışınca havalandı, koşmaya başlayan tavşanı taki-
be koyuldu. Hızını arttıran avını, bir sağına bir soluna geçe-
rek şaşırttı. Sonra ani, dik bir dalış... Bilig, tırnaklarını geçi-
rip kanatlarını çırparak tavşanı zapt ederken, efendim de 
tepeden aşağı atını koparmıştı. Göz açıp kapayıncaya kadar 
Bilig’in yanına vardı. Elindeki yemi vererek onu koluna aldı, 
tavşanı da torbasına koydu. Gülümseyerek yanıma geldi; 
“Bugün ikimiz için bir ziyafet var.” dedi. 

                                                                                                                 
16 Tokuşmak: Savaşmak. 
17 Oguş: Aile, soy, oymak. 
18 Buğra: Erkek deve. 
19 Böğelek: Sinek. 
20 Kadıtgan: İnatçı. 
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   Saraya döndüğümüzde gerçekten de ikimize has bir sofra 
kurdurmuş, aşçılara tavşanı en güzel şekilde hazırlatmıştı. 
Çok alçakgönüllüydü. Burada basit bir kul olduğum halde 
bana çok iyi davranıyor, benimle sohbet etmekten keyif 
alıyordu.   
   O akşam, yediğimiz tavşanın mükemmel lezzetini yok 
eden bir şey oldu. Saraya bir ulak gelip Muhammed Buğra 
Han katına çıktı ve gitti. Sonra Mahmud Tegin kenğeşe21  
çağrıldı. Sarayda sevince dair ne varsa yok olmuş, tıpkı altı 
yıl önce Çömül obasında olduğu gibi tedirgin bir teyakkuz 
hâli mekâna hâkim olmuştu. Ben de sofradan kalktım, etraf-
ta koşuşturan saray hizmetkârlarından birine, “Ne oldu, ge-
len haber nedir?” diye sordum. 
   Adam dehşet içerisinde, “Arslan Han Süleyman üzerimize 
yürüyor!” dedi. 
   Evet, gerçekten de altı yıl önceki gibiydi. Yumruğumu 
parmaklarım etime geçercesine sıktım. 

* 
   İki gün sonra Mahmud Tegin bana bir buyruk iletti: Silah-
larımı ve zırhımı kuşanıp atlanacak, Muhammed Buğra 
Han’ın ordusunda, Mahmud Tegin’in yanında bulunacaktım. 
Sefer günü saraydan at başı ilerleyerek çıktık. Yolda kendi-
sine bir soru sordum: “Arslan Han karındaşından ne istiyor?” 
   Efendim düşünceli bir hâlde yanıtladı: “Bilmiyorum Sun-
gur, bilmiyorum. Daha birkaç yıl öncesine kadar dedem ve 
iki kardeşi el birliği edip Özkent’i almışlardı. Şimdi neden 
birbirlerine düştüklerini anlayamıyorum. Ama bunun de-
ğişmez cevapları vardır: İki koç başı bir tencerede pişmez, 
çifte kılıç kına sığmaz.” 
   Anladığım kadarıyla bu çatışma kardeşler arasındaki bir 
güç mücadelesinden ibaretti.  

                                                             
21 Kenğeş: Şûra, danışma kurulu. 
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   Nihayet iki ordu kıraç bir düzlükte karşılaştık. Karşı saf-
lardan bir sözcü meydanın ortasına kadar ilerledi. Bizim 
saflardansa sözleri dilinde gemi gibi yüzdüren efendim, 
Mahmud Tegin çıktı. Savaş meydanının ortasında bir müza-
keredir başladı. Ancak tegin üzgün döndü, bir sonuç alama-
mıştı. Ben ise sevindim, Arslan Han’ın bulunduğu safları 
araştırmaya başladım. Yüreğimde yatan kin gerçek muhata-
bını bulmuş, içimde dipdiri geziniyordu. Yumruklarımı ve 
dişlerimi sıkıyor, düşmana atılmak için Buğra Han’ın emrini 
bekliyordum. İlk ilerleyiş karşı saflardan geldi, onlara mu-
kabil bizim ilk saflardan atılanlarla çarpıştılar. 
   Aynı soyun, aynı ailenin evlatları, hısım-akraba nedir bi-
linmeyen savaş meydanında birbirlerini kızıl kana boyadılar. 
Atılma sırası Mahmud Tegin ile birlikte bulunduğumuz 
saflara geldiğinde iki ordu arasında topyekûn bir tokuş oldu. 
Bir yandan efendimi kaybetmemek, onu korumak istiyor, 
diğer yandan Arslan Han’ı bulup başını yağız yere düşür-
meyi arzuluyordum. Vuruş saatlerce sürdü. 
   Bir an bulduğum bir boşlukta nefeslenirken, yüz adım 
ötede beylerine buyruklar yağdıran Arslan Han’ı gördüm. 
Son derece yaşlı ve katı bir suratı vardı. Kendimi tutamaya-
rak üzerine at sürdüm. Benim bu çılgınca hareketimi gören 
muhafızları da hep birden üzerime atıldılar. Fakat intikam 
ateşiyle yüreğim kavruluyor, önüme geleni ekin gibi biçi-
yordum. Atım son süratiyle yanından geçtiği sırada, Bilig’in 
avlarına atılışı gibi ben de Arslan Han’ın üzerine atıldım. 
Birlikte yere yuvarlandık. Kalan erleri mızraklarıyla bana 
saldırmaya yeltendikleri an efendilerinin boğazına dayalı 
kılıcımı görüp oldukları yerde çakıldılar. Ben Arslan Han’ın 
iri ve tüylü kulağına yaklaşıp fısıldadım: “Yıllar önce Çö-
mül obalarına düzenlediğin seferleri, kestiğin başları anım-
sıyor musun?”  
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   Bir takım anlaşılmaz hırıltılar çıkardı. Onu boğazladığım 
anda çevredekilerin de beni parça parça edeceklerini bili-
yordum. Ama bu ailemin acısının yanında umurumda bile 
olmazdı. Tam kılıcı çekeceğim sırada bir kişinin, atının nal 
şakırtılarına karışan haykırışını işittim: “Dur Sungur, etme!” 
diyordu. 
   Baktım, Mahmud Tegin’di. Diğer adamları da yetişip bana 
mızrak doğrultanları diz çöktürdüler. Başımı iki yana salla-
dım, “Benden bunu istemeyin efendim,” dedim.  
   “İstiyorum, sana buyuruyorum. Onu tutarak savaşı bize 
zaten kazandırıyorsun. Çekeceği en büyük ceza karanlık bir 
zindanda çürümek olacaktır. Şimdi onu bırak. Haydi Sungur 
Alp!” 
   Bir müddet bu buyruğa direndim. Ama sonra önümdeki 
ihtiyarı itip kılıcımı indirerek yerden kalktım. Erler onu 
kaldırarak kardeşi Muhammed Buğra Han’a götürdüler. 
Mahmud Tegin beni kutladı, buyruğunu dinlediğim için 
bana teşekkür etti.  

* 
   Sarayda büyük bir toy yapıldı. Muhammed Buğra Han 
kendisini Doğu Hakanlı ülkesinin büyük kağanı ilân ediyor-
du. Ziyafette Mahmud Tegin’in isteği üzerine onun yanı 
başında oturdum. Bir köle değildim de sanki, büyük bir Ha-
kanlı kumandanıydım. Muhammed Buğra Han ve Hüseyin 
Çağrı Tegin beni ayrı ayrı kutladılar. Şu garip ömrümün, 
parlaklığına inanamadığım aydınlık günlerinden birisi de 
işte bu gündü. 
   Ziyafet akşamı Mahmud Tegin beni odasına çağırdı. İçeri 
girdiğimde bağdaş kurduğu yerde bir takım bitikler tutmakla 
meşguldü. Bana oturmam için bir minder gösterdi. 
   “Herkes sana iltifatlar edip bahşişler verdi,” dedi, “ben ise 
seni farklı bir şeyle ödüllendirmek istiyorum.” 
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   Efendim bana karşı hep açık yürekliydi ve yüreğindeki 
neyse dili de onu söylerdi. Ben de öyle yaptım, “Ödülü hak 
etmedim efendim,” dedim, “Arslan Han’ı kendi öç hislerim 
için tuttum.” 
   “Bunu biliyorum. Ben seni, yüreğindeki intikam hissini 
bastırarak buyruğumu dinlediğin için ödüllendireceğim. 
Arslan Han’ı tuttuğun için değil.” 
   Sözün burasında bir şey söylemedim. Efendim devam etti: 
“İster misin, sana okuma ve yazma öğreteyim? Hem Hakanlı 
hem de Arap harfleri ile?” 
   Bu teklife hayli sevinmiştim. “Çok,” dedim, “çok isterim!” 
   Gülümsedi, “Tamam,” dedi. “Yarından itibaren her akşa-
müzeri odama uğra.” 
   Ertesi gün derslere başladık. Okuma işini çabuk çözüyor-
dum fakat, yazmak çok daha zordu. Zamanla onu da kavra-
yacaktım. 

* 
    Birkaç gün sonra saray, Kâşgar’a göçürüldü. Ertesi yıl da 
Muhammed Buğra Han çok fazla yaşlandığı için tahtını 
evlatlarından birine devretmek istedi. Askerler arasında iki 
isim konuşuluyordu: Efendim Mahmud Tegin’in babası 
Hüseyin Çağrı Tegin ve Buğra Han’ın diğer karısından olma 
İbrahim Tegin.  
   Buğra Han kararını Hüseyin Çağrı Tegin’den yana açık-
lamıştı. Kut, Mahmud Tegin’in soyuna gülüyor gibiydi; 
fakat onun siyasete ilgisi hep sınırlı kalıyor, hareminde eşi 
ve çocuklarıyla vakit geçirmekten, odasında saatlerce çalış-
maktan fazlasıyla memnun görünüyordu. Zaten o sıralarda 
yine dudaklarının sebepsizce kırpışmaya başladığını, başın-
da yeni bir takım fikirlerinin başıboş yılkılar gibi dolaştığını 
fark edebiliyordum. 
   Hüseyin Çağrı Tegin için büyük bir tahta çıkış toyu düzen-
lendi, ziyafet sofraları kurulup nevbetler vuruldu. Ancak o 
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gece, Çömül obasında yaşadıklarımdan sonra hayatımın en 
büyük dehşetini yaşayacaktım.  
   Efendim Mahmud Tegin eğlencelere katılmamış, bir süre 
odasında çalışmıştı. Sonra Çağrı Tegin’in tahta çıkış mera-
siminde birlikte bulunduk. Tegin kılıcını kuşandı, tahtına 
oturmak için basamakları çıkmaya başladı. Sonra birden bir 
uğultu yükseldi ve uğultulardan korkunç çığlıklar sıyrıldı. 
Kalabalığın ardından baktım; Hüseyin Çağrı Tegin yerde, 
ağzından kanlar çıkararak çırpınıyordu. Oturduğu sedirden 
onu izleyen Muhammed Buğra Han da yere düşen oğlunun 
başına varmak için ayaklanmıştı. Ama o da bir iki adım 
sonra dizleri üzerine çökmüş, bir müddet öksürüp yüzüko-
yun yığılmıştı. Buğra Han’a sadık muhafızlar, ortada bir 
düzen olduğunu anladıkları anda arkalarından uzanan eller 
tarafından hançerlendiler. Tüm bunlar olup biterken ben 
Mahmud Tegin’i tutmaya, kalabalıktan uzaklaştırmaya çalı-
şıyordum. “Gitmeyin efendim, gitmeyin, bir düzen var, sizi 
de vuracaklar,” diyordum.  
   Sonra birden çırpınmayı bıraktı. Derin nefesler almaya, 
sözlerimi anladığını ifade edercesine başını sallamaya başla-
dı. Birdenbire soluklandığı yerden fırlayarak haremine koştu, 
onu takip ettim. 
   Yetiştiğimde o içler acısı manzara karşımda duruyordu: 
Efendim, karısı ve iki çocuğunun yanı başına çökmüş ağlı-
yordu. Omzuna dokundum, gözyaşlarını sildi. Ben de ağla-
mamak için kendimi tutarak, “Gitmeliyiz efendim,” dedim, 
“hem de hemen.” 
   Mahmud Tegin kucağındaki karısının cansız bedenini 
yavaşça yere bıraktı. Çocuklarının soluk yanaklarını şefkatle 
okşadı. Sonra birden, püsküren bir volkan gibi sıçrayarak 
duvarda asılı kılıcını kınıyla birlikte indirdi, beline astı. Tam 
o sırada beş-altı kişinin yaklaşmakta olan ayak sesleri du-
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yuldu. Efendime baktım, “Direnemeyiz,” dedim, “hemen 
gidelim!” 
   Başını metanetle sallayarak beni onadı. Odasına koştu, 
“Bitiklerimi toparlamalıyım!” dedi. Tam odasına gireceği 
sırada yüzü örtülü bir adam üzerine atlayıp onu yere yıktı. 
Ben ardıma baktım, diğerleri de yaklaşıyordu. Hemen efen-
dimin üzerinden onu boğazlamaya çalışan adamı çekip al-
dım, karnına kılıcımı batırdım. Efendimi düştüğü yerden 
kaldırırken, “Hiç vaktimiz yok,” dedim. Pencerelerden biri-
ne doğru koşmaya başladık. Bir adam boyu yükseklikten 
atlayarak saray ahırına girdik. Çözdüğümüz iki atla kırlara 
doğru duraksızca mahmuzlayıp bir dağ başına vardık.  
   Bir süre börü22  ulumaları altında bu kahpece tertibi kimin 
yapmış olabileceğini konuştuk. O, sesi çatallanarak; “Am-
cam İbrahim’in anasının işi,” diyordu, “dedemin takdirini 
bir türlü hazmedememişti. İlle de oğlunun tahta oturmasını 
istiyordu. Muhafızlara para dağıtıp bu düzeni kurmuş olmalı. 
Tanrı bunların hesabını âhirete bırakmasın!” Ellerini bin bir 
kederle yoğrulan yorgun yüzüne sürdü. O gece uyumak 
efendim için hiç de kolay olmayacaktı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
22 Börü: Kurt. 
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IV 

ağdaki konaklayışımızın sabahında dünkü felâketi 
bana bir nebze unutturacak bir şey oldu: Uyandığımda 

Bilig karşımdaki kuru bir ağacın dalına konmuş, beni izli-
yordu. Saraydan nasıl çıkıp geldiğini düşünemedim bile. 
Onun çığlıklarını taklit eden bir ses çıkardım, süzülüp geldi, 
koluma tutundu. Başını özlemle okşadım. 
   Mahmud Tegin benden önce uyanmış –ya da hiç uyuma-
mış-, bir taşın üzerinde sırtı dönük oturuyor, kuru bir dal 
parçasını elindeki hançerle yontuyordu. Bilig’le beraber 
sessizce yanına gittim, bağdaş kurup oturdum. Bir süre bu 
hareketine devam etti. Sonra “Hazırlan,” dedi, “Kâşgar pa-
zarına iniyoruz!” 
   Şaşırmıştım, “Çok tehlikeli değil mi?” dedim, “şu anda 
karış karış sizi arıyorlardır.” 
   “Değirmende doğan sıçan gök gürültüsünden korkmaz,” 
dedi. Elindeki küçük keseyi gösterdi, “kurtarabildiğim son 
parayla bitik gereçleri alacağız.” Sonra keseyi yumruğunun 
içinde sımsıkı sıktı. “Kitabım da sarayda kaldı!” dedi. 
   “Üzülmeyin,” dedim, “bir gün dönüp tüm mallarınızı ala-
cağız.” 

D
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   Başını iki yana salladı, sesi boğulmuştu. “Ya ailem? Onla-
rı nasıl geri alacağım?” 
   Hislerini çok iyi anlamama rağmen ona hiçbir şey söyle-
yemedim. Sonra elini ‘boş ver’ manasında sallayarak konu-
yu kapattı. Kalkıp atının semerini düzeltti, “Haydi!” dedi. 
Yola koyulduk.  

* 
   Seyahat esnasında iki dervişe rastladık. Bunların tüm vü-
cutlarını ve başlarını örten toprak rengi giyimleri vardı. 
Mahmud Tegin onlardan giyimlerini satın almak istedi. 
Dervişler hiçbir bedel istemeyerek üstlerindekini çıkarıp 
bize verdiler, kendileri gömlekleriyle kaldılar. Teşekkür 
ederek uzaklaştık. 
    Pazar girişinde atlarımızı bıraktık. Ben girişte Bilig’in 
çevreden ürkmemesi için gözlerini kapattım.  
    Ortalık epey kalabalıktı. Bu duruma sevindim; üzerimiz-
deki derviş kıyafetleri ile kalabalık birleşince bulunmamız 
bizi arayanlar için daha da zorlaşıyordu. Türlü sebzeci, ye-
mişçi, halıcı, kumaşçı, eyerci ve demirci tezgâhlarını hızla 
geçerek bir takım eski kitap, mürekkep hokkaları, yazım 
âletleri ve kâğıt balyalarının bulunduğu bir tezgâha varıp 
durduk. Efendim önce etrafı kolaçan etti. Tezgâhın önünde 
başı börklü, temiz giyimli, orta yaşlı bir adam, bir takım 
kitaplar inceliyordu. Mahmud Tegin’le bir an bakıştık, sonra 
tezgâha doğru usulca sokulduk. Tegin yüzünü göstermeme-
ye çalışarak kâğıt balyalarından birine dokundu, tezgâhtara 
sordu: “Nerenin kâğıdı bu?” 
   Adam; “Çin kâğıdıdır,” dedi, “pek dayanıklıdır.”  
   Efendim birkaç malzeme daha topladı, sonra hepsini bir 
heybeye koydurdu. Keseyi açıp altınları satıcının eline say-
maya başladı. Ama bir altın eksik çıktı! Bir an donup kaldı, 
mahcubiyetle, “Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşı-
yorum!” dedi. 
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   “Efendim,” dedim biraz da çekinerek, “esir pazarı hemen 
yakında.” 
   Söylediğimden bir şey anlamamış gibi bakınca devam 
ettim: “Ben sizin kulunuzum, beni ve Bilig’i satabilir, ihti-
yacınız olan gereçleri alabilirsiniz. Yazacaklarınızdan değer-
li değiliz.” 
   Mahmud Tegin bana gözlerini gölgeleyen yanğalduruğun23  
altından sert bir bakış attı, hiçbir şey söylemedi. Tam o sıra-
da arkadan bir kişi söze karıştı: “İşte bir altın.”  
   Bu, bizimle aynı tezgâhta elindeki kitabı inceleyen adamdı. 
   Tegin yüzünü gölgelemeye çalışarak muhatabına döndü. 
Adamın sakalları göğsüne değin uzanıyor, ışıklı gözlerinin 
kenarlarında bilgelik ve yorgunluk kırışıklıkları görünüyor-
du. Fakat sesi son derece pürüzsüzdü.  
   Efendim nazikçe, “Teşekkür ederim cömert kişi,” diyerek 
karşılık verdi. Altını alarak tüccara uzattı. 
   Adam incelediği kitabı koltuğunun altına sıkıştırıp 
tevazuyla başını eğdi, “Bir altıncığın sözü mü olur?” dedi. 
Sonra gülümseyerek, bir bana bir efendime baktı, kendini 
tanıttı: “Ben Balasagunlu Yusuf’um. Memleketimden bir 
kitap için geldim.” 
   Efendim de kendini tanıttı, “Ben de Kâşgarlı Mahmud,” 
dedi. Fakat benimle tanıştığı günkü gibi soy ve sopundan 
bahsetmemeyi uygun görüyordu. Sonra beni işaret etti, “Bu 
da yoldaşım Sungur.” 
   Balasagunlu Yusuf memnuniyetini ifade ederek başını 
salladı. Kolumda Bilig’i gördü, elini uzatıp başını okşadı, 
“Ne güzel bir hayvan, yaman bir avcıya benziyor,” dedi. 
“Bir adı var mı?” 
   “Evet efendim,” dedim, “adı Bilig’dir.”  

                                                             
23 Yanğalduruk: Başlık, kukuleta. 
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   Balasagunlu’nun yüzünde sanki bir güneş doğdu, inci 
tanesi gibi dişlerini ışıklandırarak gülümsedi. 
   Sonra efendim sordu:  “Bu, sizi Balasagun’dan kaldırıp 
getiren hangi eserdir?”  
   Balasagunlu, koltuğu altındaki kitabı çıkarıp göstererek, 
“İbn-i Sînâ’nın ‘el-İşârât’ı,” dedi, “memleketimdeki kitap 
tüccarının biri, bir istinsahının burada bulunduğunu söyle-
yince bir an olsun bekleyemedim.”  
   “Geldiğinize değmiş öyleyse. Merhum, büyük bir bilge 
idi.” 
   “Şüphesiz.” Balasagunlu Yusuf sözün burasında durmaya-
rak, “Kalacak yeriniz, yiyeceğiniz var mı?” diye sordu. “Ben 
handa genişçe bir odada yalnız kalıyorum. İki dost için birer 
döşek ve birkaç lokma bulunur.” 
   Mahmud Tegin önce tereddüt etti. Sonra o da benim gibi, 
bu bilge tavırlı insandan bir zarar gelmeyeceğine inanarak; 
“Biz de kalacak bir yer arıyorduk,” dedi, “sağ olun.” 

* 
   Atlarımızı ve Bilig’i ahıra bırakarak hep birlikte han sofa-
sındaki bir yer sofrasına oturduk. Sıcak ekmek yanında tut-
maç yedik. Hayatımda yediğim en lezzetli yemeklerden biri 
buydu. Efendim yemekte herhalde kimliğinin büsbütün açı-
ğa çıkmaması için sessiz kalmayı yeğliyordu. Balasagunlu 
Yusuf ise yemeğini bitirip minderine yaslanırken sanki bir 
bahis açmaya hazırlanır gibiydi. Tegin de birazdan yemeğini 
bitirdi. Ben hala tutmacımı kaşıklıyor, göz ucuyla onlara 
bakıyordum.  
   Sonunda Balasagunlu; “Kâşgar, saraydaki suikast haberle-
riyle çalkalanıyor. Siz buralısınız, bir şeyler işittiniz mi?” 
diye sordu. 
   Efendim önündeki tahta kâseden bir yudum su içtikten 
sonra, “Evet,” diyebildi. “Muhammed Buğra oğlu İbrahim, 



27 
 

anasının aklına uyup babası, karındaşı ve onun tüm evlatları 
ile torunlarını zehirletmiş, muhafızları ise bükteletmiş.24 ” 
   “Demek öyle? Bir söylentiye göre teginlerden biri kurtul-
muş ha?” 
   Efendim başını iki yana salladı, “O tamunun 25   içinden 
kimsenin canlı çıkabileceğine ihtimal vermiyorum.” 
   “Doğu Hakanlı sarayının bilge bir yöneticiye ihtiyacı var 
demek ki! Hükümdarlar bilge olamasa bile, en azından bilge 
vezirler ve tayangular26  bulmaları icap ediyor.” 
   Efendim onu başıyla onadı. “Haklısınız,” dedi, “buna bü-
yük bir ihtiyaç var. Beylerin teçhizatları ve askerleri kadar 
anlayış ve bilgileri de tam olmalı. Türk beyleri arasında 
dünyaya hükmedecek kadar büyük adamlar vardır. Fakat 
bunların karşısına anlayış ve bilgisi eksik bazı rakipler çıkar 
ve asıl düşmanlara harcanacak ne ok, ne vakit ne de güç 
kalır!” 
   “Öyledir, bilgili ve anlayışlı bu dünyada azınlıktadır, bil-
gisiz ve anlayışsızlar ise çoğunlukta!” 
   “Ne yazık ki!” 
   Balasagunlu birden konuyu öyle değiştirdi ki, efendimi de 
beni de şaşkına çevirdi: “Bir kitap yazmayı düşündünüz mü 
hiç?” 
   “Ben…” Efendim sözünün tıkandığı anda giyimlerini gös-
tererek, “Harman dövmek çayır kuşunun işi değildir. Böyle 
büyük işler sizin gibi bilgelerin harcıdır,” dedi. 
   “Estağfurullah. Bugün tüccardan aldıklarınıza ve güzel 
konuşmanıza bakarak böyle bir soru sordum. Ben az önce de 
söylediğiniz gibi, bilgi ve anlayışın devlet tahtında oturma-
sına ya da hiç olmazsa o tahtın etrafında bulunmasına hiz-
met edecek Türkçe bir kitap yazma fikrindeyim.” 
                                                             
24 Bükteletmek: Hançerletmek. 
25 Tamu: Cehennem. 
26 Tayangu: Hâcib, danışman. 
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   Efendimin sözün burasında bir memnuniyet ifadesiyle 
tebessüm ettiğini görebilmek hiç de zor değildi. 
   Balasagunlu devam etti; “Aristo’yu, Eflâtun’u,  Fârâbî’yi 
ve İbn Sînâ’yı inceliyor, bazı gözlemler yaparak uzun uzun 
düşünüyorum. Bilgi toprağın altındaki altın gibi; onu değerli 
kılmak için gece-gündüz, şehir-sahra demeden çalışmak ve 
okumak gerekiyor.” 
   “Kesinlikle! Umarım adınız kitabınızla birlikte ölümsüzle-
şir ve bu fakirin de gözlerine okumak nasip olur. Ayrıca 
Türkçe olarak yazmanıza da çok sevindim. Arapça ve Fars-
ça’da bu tür kitaplar çoktur. Fakat Türkçe’de benzer bir eser 
henüz yazılmış değildir.” 
   “Evet. Ancak bu fikrimi kim duydu ise ‘Arap dili böyle bir 
eser için daha uygun ve kuvvetlidir,’ dedi. Türkçe yazmamı 
tek onayan siz oldunuz.” 
   “Ben hiçbir dilin Türkçe’den daha üstün olduğuna inan-
mıyorum. Arapça, Türkçe ile at başıdır. Mukaddes kitabımız 
Kur’an bu dildedir diye Arap dili kutlu, üstün bir dil sanılı-
yor. Oysa ki ulu Tanrı daha önce başka dillerde de kitaplar 
indirip farklı milletlerden yalavaçlar 27  seçerek kullarını 
uyarmıştır. Hem yine Mekkeli müşrikler, ulu yalavaçımız 
Muhammed Mustafâ’yı -salât ve esenlik üzerine olsun- ve 
onun kutlu bildirisini inkâr ederken de Arap dilini kullan-
madılar mı? Yani hiçbir dil ilâhî değildir.” 
   Balasagunlu Yusuf bu açıklamaları haklı bulmuştu, “Çok 
doğru söylediniz,” dedi, “ama keşke bu söylediklerinizi 
dünyaya anlatacak bir eser ortaya konulmuş olsa.” 
   Sözün burasında efendimin yüzü aydınlandı. Ne zamandır 
kafasında bir takım fikirlerin başıboş yılkılar gibi dolaştığını 
biliyordum. Acaba Balasagunlu Yusuf bu yılkılardan birini 

                                                             
27 Yalavaç: Peygamber, elçi. 
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bilmeden kamçılamış, efendimin zihin ufuklarına doğru 
kovalamış mıydı?  
   Mahmud Tegin devam etti, “Hatta benim inancım odur ki, 
Türk hanedanları gittikçe kuvvetlenerek dünyayı ele alacak-
lardır. Bu çağ ve evlatlarımızın çağları Türk çağı olacaktır. 
Bu sebeple artık bizim Arapça ve Farsça öğrendiğimiz kadar 
onların da Türkçe öğrenmesi lazım gelir. Çünkü 
gönüllediğine ermek isteyenlerin, dertlerini iktidar sahipleri-
ne anlatabilmeleri ancak bu yolla mümkün olacaktır. Bunun 
hakkında Buhara’nın sözüne güvenilir imamlarının birinden 
ve Nişabur’lu bir başka imamdan işittiğime göre ulu 
yalavaçımız; ‘Türk dilini öğreniniz, çünkü onlar için uzun 
sürecek bir egemenlik vardır,’ buyurmuştur. Eğer bu söz 
yanlış ise, sorguları aktarıcıların kendi üzerlerine olsun. 
Fakat doğru da olsa yanlış da olsa, akıl Türkçeyi öğrenmeyi 
emretmez mi?” 
   Balasagunlu Yusuf, duyduğu hadise de şaşırarak efendi-
min sözlerini onadı. “Tabii ki akıl da bunu emreder. Umarım 
o parlak günleri görürüz.”  
   Sohbetin sonunda hanın üst katına, Balasagunlu Yusuf’un 
odasına çıktık. Kendisininkinden başka iki ayrı yatak daha 
serdirmişti. Ben Balasagunlu’nun gösterdiği yatağıma girer-
ken iki yeni dost bir şeyler daha konuşup yere örtüler sere-
rek yatsı namazlarını kıldılar. Ben yan üstü yattığım yerden 
onlara bakıyor, bu iki bilge adamın loş mum ışıkları altında 
ahşap duvarlara savrulan dingin gölgelerini seyrediyordum. 
Kalpleri gerçekten dolu dolu olmalıydı. Benim yüreğimde 
ise hala yüksek uçurumlar, büyük çukurlar vardı. Onlar Tan-
rı’ya olan ibadetlerini daha bitirmeden ben uykuya dalmış-
tım. Gecenin ortasında Balasagunlu’nun gelip üstümü örttü-
ğünü hayal-meyal hatırlıyorum.  

* 
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   Sabaha doğru, rüyamda bir yardan yuvarlandığımı görerek 
uyandım. Efendim hâlâ uyuyordu. Her soluyuşunda yüz 
hatları acının farklı bir tonuna bürünüyordu. 
   Balasagunlu’nun yatağı boştu. Dışarı çıkmış olacaktı. Fa-
kat kapıya doğru ilerlediğimde kapı koluna asılı bir kese ile 
bir kâğıt buldum. Efendime göstermek için döndüm; uyan-
mış, yatağında oturuyordu. Derin bir nefes verip sordu, “Ne 
o Sungur?” 
   “Bir mektup ve dolu bir kese!” 
   “Oku!” 
   Keseyi efendime uzatıp kâğıdı heyecanla açtım. Hakanlı 
yazısıyla yazılmıştı. Çok hızlı değildim ama yine de okudum: 
   “Değerli bilge Kâşgarlı Mahmud ve onun yiğit yoldaşı 
Sungur, 
   Çıktığınız yolun zor ve tehlikeli olduğu hâlinizden besbelli. 
Eğer hangi yolda iseniz, o yolun kutlu bir yol olduğuna, o 
yolun sonunda aydınlıklar bulunduğuna eminim. Çünkü 
ikiniz bir beden gibisiniz; akıl ve kol bir araya gelmişsiniz. 
   Ey bilge Kâşgarlı Mahmud, bu bir günlük dostunuz 
Balasagunlu Yusuf der ki: Tasanız her ne kadar güçlü ise de 
önünüze çektiği surları yıkın, bilginizi toprağa bir su gibi 
verin. Verin ki ekininiz bol olsun, yüzyıllarca biçilsin. Ben-
den büyüksünüz, öğüde hiç ihtiyacınız yok. Bilginiz ve an-
layışınız da geniş, diliniz bir derya gibi, her türlü sözü ağır-
lığı ne olursa olsun maharetle yüzdürmeye yetkin. Bir çayır 
kuşu hiç değilsiniz, siz daha çok bir karakuşa benziyorsunuz! 
Umarım aklınızdaki emele ulaşır, adınızı sonsuza dek yaşa-
tırsınız. Unutmayın ki dünya malı tükenip biter, söz ise yazı-
lınca kalır, dünyayı dolaşır. Bu dünyada ölümden başka her 
şeyin çaresi vardır; çaresi olmayan ölüme de ot ve ilaç dahi 
fayda vermez. Eğer verseydi, bir hastalıktan göçüp giden 
büyük hekim İbn Sînâ hâlâ yaşıyor olmaz mıydı? 
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   Bu mektupla birlikte size bir kese altını verim olarak bıra-
kıyorum. Sizden alımcı olmaktan murâdım ise borcunuzu 
ödemek için bir gün beni tekrar bulacağınız ümididir. Beni 
Balasagun’da veya Kâşgar’da arar da bulamazsanız verdik-
lerimin helâli hoş olsun! Umarım bu altınlar yolunuzu bir 
nebze olsun açar. 
   Tanrı’nın esenliği her ikinizin de üzerine olsun. 
Balasagunlu Yusuf” 
   Bitiğin sonunda efendimin yüzüne baktım: Gülümseyiş, 
şükran ve keder, hepsini ahenkle harmanlıyordu. Sonra bir-
den; “Haydi,” dedi, “yola koyulma vaktidir!” 
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iz tam atlandığımız sırada hana üç silahlı, saray muha-
fızı kılığında adam girdi. Bir an bile durmadan atları-

mızı mahmuzladık. Bir müddet takip edildiğimiz vehmine 
kapıldıysam da Kâşgar’dan çıkıp tepeleri karlı Pamir Dağla-
rı karşımızda görününce içim bir nebze olsun ferahladı. An-
cak hiç de emniyette olmadığımızı biraz sonra anlayacaktım. 
   Pamir Dağları arasındaki Muk Geçidi’ne doğru yaklaştık. 
Atlarımızın ayakları altında çok sığ bir çay akıyor, etraftan 
yükselen baykuş sesleri kolumdaki Bilig’i öfkelendiriyordu. 
Dağlardan aşağı çığ gibi inen sis, beş adım ilerimizi bile 
görmeye müsaade etmiyordu. Biraz sonra altımızdaki çay 
kesildi, karşımıza atlarımızın ancak seke zıplaya geçebildik-
leri taşlık bir alan çıkıverdi. Sonra birden üç kişilik bir atlı 
grubu sislerin içinden ruh gibi çıkıp önümüzde durdular. 
Öncüleri karşımıza sırıtarak gelip atından indi. Elindeki 
çürümeye yüz tutmuş bir elmayı iştahla dişliyordu. “Evet 
dostlarım,” dedi,  “üzerinizde ne varsa dökülün bakalım!” 
   Bu söz beni biraz rahatlattı, bu adamlar saraydan gönderi-
len takipçiler değil, bir grup eşkıyaydı. Kurtuluş umudumuz 
var demekti bu. 

B
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   Efendim adama gayet sakince, “Sen benim kim olduğumu 
biliyor musun?” dedi. 
   Adam yine güldü, elmasından bir ısırık daha aldı. Ağzının 
içindeki lokma kirli yanağını şişirirken konuşmaya devam 
etti; “İstersen Zülkarneyn ol, buradan bedelsiz geçemezsin. 
Bize karşı koyamazsın ihtiyar!”  
   Efendim, “Eski yaylıktan sağlam yay çıkar!” dedi, “Açsa-
nız ekmeğimizi bölüp veririz. Ama ben zengin bir adam 
değilim. Birkaç parça kâğıt ve hanlarda konaklamak için 
birkaç altın. Başka da bir şeyim yok! Haydi şimdi yolumuzu 
açın!” 
   Adam alaycı halini hiç bırakmadan, “Bize de çok şey ge-
rekmiyor zaten, şu altıncıkları bir görelim,” dedi, sonra bana 
döndü, “sen de şu kuşu ver bakalım!” 
   Mahmud Tegin’le kısa bir an bakıştık ve bu an içerisinde 
anlaştık. Efendim giyiminin altından çıkardığı kılıcını bir-
denbire öyle bir savurdu ki, adamın elmayı tutan eli kopup 
yere düştü; Muk geçidini bir çığrıştır aldı. Ben Bilig’in gö-
zünü açıp en yakın atlının üzerine saldım. Sonra kendi kılı-
cımı çektim. Kalan iki atlı bu hücum karşısında tavşan kuş-
tan kaçar gibi kaçıp yok oldular. 
   Efendim derin derin soluklandı. Sonra, “Hemen bu uğur-
suz yeri geçip gidelim,” dedi. Eli kesilen adam yerde çırpı-
nırken o, heybesinden bazı bezler ve semler28  çıkarıp ada-
mın yanı başına attı. Muk’tan dörtnala çıktık. 

* 
   İzleyen günlerde Batı Hakanlı arazisine girdik. Efendim 
her uğradığı handa birileri ile konuşarak bir takım bitikler  
tutuyordu. Fakat şehir ve hanlarda yazdıklarını beğenmiyor, 
“Kırlara, göçebe Türk obalarına çıkmamız gerek. Şehirde 
yaşayan, Farslarla alış-verişi olan Türklerin dilleri bir şekil-

                                                             
28 Sem: İlâç. 



34 
 

de bozulup özgünlüğünü yitiriyor,” diyordu. O vakit anla-
dım ki efendim, Türk boylarının dillerinden ve yaşayış bi-
çimlerinden derlemeler yaparak Araplara Türkçenin mahare-
tini anlatan ve onları Türkçe öğrenmeye çağıran bir kitap 
yazacaktı. Kafasındaki fikirler nihayet düşünceden eyleme 
geçiyordu. 
   İki yıl boyunca Seyhun ve Ceyhun kıyılarında konmuş 
Türk göçerlerini dolaştık. Efendim Mahmud herkesle sohbet 
ediyor, bazı kelimelerin anlamlarını soruşturuyor ve yine 
durmaksızın bitikler tutuyordu. Bir harita bile çıkarmıştı. 
Ben de artık yazmayı iyice kavramıştım ve efendimin bazı 
yazdıklarını temize çekmekte ona yardım ediyordum. 
   Seyhun ırmağı kıyısındaki bir Oğuz obasını ziyaret edişi-
mizi hiç unutmam. Obaya girdiğimiz gün parlak bir bahar 
günüydü: Karlar erimeye, topraktan renk renk çiçekler fış-
kırmaya başlamış, yağız yer beline yeşil ipekten bir kuşak 
bağlamıştı. Kekliklerin ötüşü, yarpuzların kokusu, karacala-
rın ve geyiklerin uzaklarda hoplayıp sıçrayışları, bana sanki 
bir şeyleri müjdeliyordu. Fakat bu müjdeyi obaya girdiği-
mizde alacaktım.  
   Aslında bu Oğuz obası bizi çok da dostâne karşılamamıştı. 
Efendim, obadan bir iki kişi ile gelenek ve görenekleri hak-
kında konuştuğu sırada üzerimize yedi sekiz er çullanıp bizi 
tuttular. Doğruca oba beyinin çadırına götürdüler. Bey bize 
sordu, “Kimin çaşıtısınız29  siz?!” 
   Efendim gayet sakin, “Çaşıt değiliz koca alp!” dedi. 
   “Öyleyse ne demeye bizi araştırıp soruşturuyorsunuz?” 
   “Bir bitik için,” dedi efendim, “Araplara Türkçeyi öğrete-
cek bir kitap yazıyorum. Onun için Türkçe sözleri ve Türk 
yaşamının unsurlarını iyice öğrenip derliyorum.” 

                                                             
29 Çaşıt: Casus, ajan. 
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   Bey oturduğu yerden diklenerek kalktı, “Demek Arap 
çaşıtısın ha?!” 
   “Hayır!” 
    Efendimin son bir açıklama yapma isteği de beyin buyru-
ğu ile bölündü, “Bunları kafese tıkın!” 
   Bizi ite kaka kırın ortasındaki düzlüğe getirip ağaçtan 
yapılma bir kafese koydular. 

* 
   Ertesi sabah kafesimizin önünden bir kız geçiyordu. Ses-
lendim; “Ey, buraya baksana!” 
   Elinde su dolu bakraçlar vardı. Saçları iki yandan örgülü, 
yanakları al al, kaşları ipince, dudakları narindi. Yaklaştıkça 
anladım ki bu kız en az bahar kadar güzeldi. ‘Ne var?’ der-
cesine baktı. “Biz çaşıt değiliz,” dedim, kaşlarını çatıp gitti. 
İşte o vakit baharın da bana neyi müjdelediğini anladım. 
Yüreğimin içinde bir yun kuş30  renkli kanatlarını açıyordu. 
   Öğlene doğru bir ok atımı önümüzde bulunan bir kayanın 
üzerine genç bir ozan gelip oturdu. Sırtındaki kopuzunu 
eline alıp çalmaya, ardından ezgilerinin üzerine ahenkli söz-
lerini serpiştirmeye başladı. Efendime baktım. O da dizinin 
üzerine koyduğu bir kâğıda duyduğu sözleri kaydetmekle 
meşguldü: 

“Haçan görülse bir Türk 
Halk onun için söyler; 

Buna özgü ululuk 
Sonra kesilir sözler!”31 

   Şair sözlerini bitirince efendim bana baktı, anladım. Ozana 
seslendim: “Ey sesi gür ozan! Buraya gelip bize de bir ko-
şuk söyler misin?” 

                                                             
30 Yun kuş: Tavus kuşu. 
31 “Kaçan görse anı Türk/ Ayga anıg aydaçı/ Munğar tegir uluğluk/ Munda naru 
keslinür.” DLT, 1985: I, s.350. 
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   Olduğu yerden bizi şöyle bir süzdü. Sonra kopuzunu sırtı-
na asıp önümüze kadar geldi. “Siz şu iki Arap çaşıtı olmalı-
sınız?” dedi. 
   Efendim ayağa kalkıp kafesin parmaklıklarına tutunarak, 
“Biz çaşıt değiliz ey ozan!” dedi. Elindeki kâğıdı gösterdi, 
“Senin az önce söylediklerini işte buraya yazdım. Araplara 
Türk dilini öğretmek ve dilimizi çağlar ötesine aktarmak için 
sözlerinizi topluyor, kaydediyorum. Biz çaşıt değiliz!” 
   “Öyle ise kimsiniz?” 
   “Ben Kâşgarlı Mahmud’um. Bu da yoldaşım Sungur’dur.” 
   Şair, “Ben de Çuçu’yum,” dedi, “eğer bana Alp Er Tunga 
sagusunu hatasız söylersen sizin bir Arap çaşıtı olmadığınıza 
inanır, beye sizi salıvermesi için bir koşuk söylerim.” 

   Efendimin yüzü güldü, “Peki!” dedi. Ezbere bildiği bu 
saguyu bir nefeste okuyuverince Çuçu heyecanla yere çöktü, 
bağdaş kurup kopuzunu eline aldı. Sonra da salınarak söy-
lemeye başladı: 

“Beyim beyim yanılma 
Kılıcına sarılma 

Zâlim diye anılma 
Yalvarırım çökerek 

 
Bir bilgini tutmuşsun 
Kafes içre atmışsın 
Bir hatadır etmişsin 
Bunu onarmak gerek 

 
Kâşgarlı Mahmud adı 
Bitik  yazmak murâdı 

Kalem ile kâğıdı 
Kılıç ve kalkan demek 
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Şimdi bırakın gitsin 
Gittiği yer gül bitsin 
Türk dilini berkitsin 

Bize düşen söylemek” 

   Efendimle bakıp gülüştük. Çuçu sıçrayarak kalktı, kopu-
zunu sırtına asıp gitti. Koşuğunu beye de okumuş olacak, 
çok geçmeden bir yiğit gelip kafesimizi açtı. Beyin huzuru-
na çıkarıldık. Bey, Çuçu’ya olan güveninden dolayı bize 
inandığını söyledi. “Madem ki dilimize hizmet için yola 
çıktınız, dileyin benden ne dilerseniz,” dedi. Mahmud Tegin 
bir şey istemedi, sadece bir an önce seyahatimize devam 
etmemiz gerektiğini bildirdi. Fakat bey bırakmadı, “Toy 
kurulsun, kös vurulsun, koç kesilsin!” diye emirler yağdırdı. 
O gün obada bir şenliktir koptu. Beyin çadırı önüne oturduk, 
adımıza verilen ziyafete katıldık. Kuzular çevrildi, kımızlar 
sofraları doldurdu. Çuçu yeni koşuklar düzdü, çocuklar ayak 
topu, gençler gök-börü32  ve çevgen33 oynarken bey ile efen-
dim de mangala34  oynadılar.  

   Bir an ziyafeti terk edip çadırların arkasında bir ağaca 
bağladığım Bilig’in yanına gittim. Ona bir parça eti verdi-
ğim sırada biri seslendi: “Çıkmayı başarmışsın?” 
   Bu, kafesteyken gördüğüm, saçları örgülü, yanakları al, 
gözleri firuze yeşili kızdı. Bir an ne söyleyeceğimi şaşırarak, 
“Evet,” dedim. Sonra kendimi tanıttım, “Ben Sungur, Çömül 
boyundanım. Senin adın nedir?” 
   Kız tebessüm etti, “Kutlu Banu,” dedi, “beyin kızıyım.” 

                                                             
32 Gök-börü: At üzerinde oynanan oğlak kapma oyunu. 
33 Çevgen: At üzerinde sopayla oynanan bir tür top oyunu. 
34 Mangala: Bir çeşit zekâ oyunu. 
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   Şaşırdım. Bir süre dereden tepeden konuştuk. Sonra da 
gözlerimin içine bakarak veda etti. Efendimin beni ayıltan 
sesini duymasam, Banu’nun adımladığı yola saatlerce baka-
bilirdim. 
   “Sungur,” dedi gülümseyerek, “beyin ‘bir arzunuz var mı?’ 
sorusuna ‘hayır’ demekle hata mı ettik acaba?” 
   Donuk yüz hatlarım birden gevşedi, gülmeye başladım. 
“Bilmem ki?” 

* 
   O gece oba beyinin bize tahsis ettiği çadırda bu meseleyi 
ciddi ciddi konuştuk. Gece yanımıza Çuçu da uğradı. Mese-
leyi ona da açtım; sevinip hemen bir koşuk düzdü. Sonra 
efendim beni olduğum yerde titreten vaziyeti hatırlattı, “Fa-
kat,” dedi sesi alçalarak, “bu oba halkı Müslümandır ve 
Müslüman olmayana kız vermezler.” 
   Çuçu da bunu tasdik etti. O vakit biraz durup ne zamandır 
yüreğimde varlığını hissettiğim çukurları, rüyalarımda yu-
varlanıp uçtuğum yarları düşündüm. İşte tutulup kaldığım o 
uçurum kıyısından uzaklaşmak için bir el, bir vesile olarak 
uzanıyordu. Efendimin ellerini tuttum, “Tamam,” dedim, 
“Müslüman olmak istiyorum.” 
   Efendim hafifçe başını eğip gözlerime baktı, “İnandığın 
için mi, yoksa bu kız için mi istiyorsun?” 
   “İnandığım için efendim!” 
   “Dine girdiğin zaman ondan dönmeyecek, gereklerine 
uyacak mısın?” 
   “Gök girsin, kızıl çıksın!” 
   “Öyle ise söylediklerimi tekrar et: Ben tanıklık ederim ki, 
Allah’tan başka hiçbir Tanrı yoktur ve yine tanıklık ederim 
ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.” 
   Gözlerimi kapatarak, tane tane, hece hece yineledim. Göz-
lerimi açtığımda karşımda daha aydınlık bir dünya vardı.  
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   Sonra efendim, “Bir kul, bir bey kızıyla evlenemez ki,” 
deyince başımdan aşağı kaynar kazanlar boşaldı sandım. 
Sonra bir elini omzuma koydu, “Seni kulluktan azat ediyo-
rum. Artık her hareketinde özgürsün,” dedi. 
   Neye uğradığımı şaşırmıştım. Bu şaşkınlığım daha geç-
meden Çuçu’nun sözüyle yeniden afalladım; “Ben hemen 
otacıyı35  çağırayım,” diyordu. 
   “Niçin?” diye sordum. 
   “Niçin olacak?” dedi gülerek, parmakları ile bir makas 
hareketi yaptı. Efendime baktım; o da gülümsüyordu. Onun 
yanında geçirdiğim yıllarda dinin tüm gereklerini öğrendim 
sanmıştım. Her ne olduysa oldu, otacı gelip gereğini yaptı. 

* 
   Ertesi gün ben, Çuçu ve efendim, beyin huzuruna çıktık. 
Mahmud Tegin ziyaret sebebimizi anlatıp Banu’yu bana 
istedi. Bey önce şaşırdı, kaşlarını çattı. Sonra elini çenesine 
dayayıp bir müddet düşündü. Kızı ve ailesiyle de istişare 
ettikten sonra bize dönerek, “Bilge Mahmud’un sözlerine ve 
Çuçu’nun aracılığına güvenim tamdır. Kutlu Banu kızımı 
Sungur Yiğit’e veriyorum,” dedi. 
   Sevinçle efendime sarıldım. Ondan ayrılırken bey ekledi; 
“Kırk gün kırk gece düğün olacak. Kalınğlarını36  hazırla!”  
   Efendim ciddileşerek sordu; “Ne buyuruyorsunuz?”  
   “Beş deve, yirmi koyun, yedi at ve otuz samur kürkü.” 
   Efendim itiraz etti; “Ey âdil bey, bizim o kadar mal ve 
mülkümüz yoktur.” 
   Bey başını iki yana salladı, “Kusura bakma ey bilgin. Ben 
‘koca oba beyi kızını doğru düzgün kalınğ istemeden vermiş’ 
dedirtmem. Adıma yaraşmaz. Sizden en az isteyeceğim bun-
lardır.” 

                                                             
35 Otacı: Hekim. 
36 Kalınğ: Çeyiz, mehir. 
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   Başka çaremiz yoktu. “Peki,” dedi efendim, “istediklerini-
zi denkleştirmeye çalışacağız.” 
   Atlarımızı ve Bilig’i de alıp obadan üzünçle ayrıldık. Kut-
lu Banu ile de vedalaşamamış, uzaktan bakışmakla yetin-
miştik. Sanki bana gözleriyle, ‘Bekleyeceğim,’ diyordu. Ya 
da ben öyle sanıyordum. Şimdi bu kadar kalınğı nasıl topla-
yacaktım? Yanımızdaki altınlar yarısını bile karşılamazdı. 

* 
   Seyhun kıyısından güneye doğru ilerledik. Bir han olsun 
bulup konamadık. Güneş, ardında kızıl bir huzme bırakarak 
çekilirken, bir ok atımı mesafedeki tepeler üzerinden bir 
düzine atlı göründü. Muk’ta karşılaştığımız sefil eşkıyalara 
hiç mi hiç benzemiyorlardı. Üzerimize at kopardılar ve yak-
laştıkça anlaşıldıkları üzere bunlar Doğu Hakanlı askerleriy-
diler. 
   Efendim dizginini çekerek atını bir iki adım geriletti. 
Adamlar tepelerden düzlüğe yıldırım gibi düşerken, “Obaya 
dönelim efendim,” dedim, “bey bizi korur?” 
   “Bu yorgun atlarla nereye kadar?” dedi, “Adamların hızla-
rını görmüyor musun?” 
   Gerçekten de o daha cümlesini bitirirken önümüze kadar 
gelmişlerdi. Ben ve efendim olduğumuz yerde kaldık. İçim-
den ‘İşimiz bitti’ diye geçirmeye başlamıştım. 
   Atlıların öncüsü olan er iyice yaklaştı; kısa bir an bana 
baktıktan sonra efendimin yüzünü inceledi. Sonra ansızın 
atından atlayarak efendimin önünde yere diz vurdu. 
“Mahmud Tegin!” dedi, “Doğu Hakanlı tahtına oturmanız 
için emrinizdeyiz!” 
   Diğer atlılar da inip yere diz vurdular. Tegin’le bakıştık. 
Bir şey anlamamıştık. 
   Efendim, “Doğu Hakanlı tahtı, amcam İbrahim’in elinde-
dir,” dedi. 
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   Er doğruldu. “Sizi uzun bir zamandır arıyorduk, fakat bir 
türlü bulup da haberleri iletemedik. İbrahim, anasının kış-
kırtmasıyla Barsgan hâkimi Yinal Tegin üzerine saldırdı. 
Yinal Tegin onu yenip öldürdü. Hakanlı tahtı yeni kağanını 
bekliyor!” 
   Efendim ellerini yüzüne sürdü. İki yıl önce Kâşgar Sara-
yı’ndan kaçarken ettiği duayı anımsadım; şükrediyodu! Fa-
kat sonra ben de dahil olmak üzere oradaki herkesi şaşırta-
cak bir şey söyledi; “Hayır,” dedi, “ben taht ve taç istemiyo-
rum. En hayırlı talip kimse onun arkasında durunuz!” 
   Bu cevaba karşımızdaki er kadar ben de üzülmüştüm. 
Efendim o tahta yaraşırdı. Kâşgar’daki handa Balasagunlu 
Yusuf’la konuştukları gibi; bilge bir kağan ülkeye nihayet 
hâkim olurdu.  
   Er, “Ama tegin,” dedi, “o kahpe düzenle tahta çıkacakken 
öldürülen sizin babanızdı. Dolayısıyla tahtı hak eden sizsiniz. 
Hem bilgi ve anlayış sahibi olan da sizsiniz. Gelin, tahtınıza 
oturmanız için gerekirse canlarımızı feda edelim!” 
   “Hayır,” diye yineledi efendim, “benim bilgeliğim devlet 
yönetmek üzerine değil, dil üzerinedir. Benim beş-on yıllık 
kağanlıkta değil, çağlar aşacak başka bir tahtta gözüm vardır. 
Nice yollar aşıp buralara kadar gelmişsiniz yiğitler, sağ olun! 
Ama benim çok daha büyük bir ülküm var!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 

   O yıl Doğu Hakanlı tahtına Yusuf Kadır Han oğlu Tuğrul 
Karahan Mahmud geçti. Efendim bütün siyaset haberlerine 
kulak tıkayarak bir müddet daha Batı Hakanlı arazisinde 
araştırmalarına devam etti. Ben ise artık özgür bir kişi olarak 
kendi rızamla onun yanında bulunuyordum. Kutlu Banu bir 
an olsun aklımdan çıkmıyor, her gün kalınğları nasıl düze-
ceğimi düşünerek boğuluyordum. 

   Efendim Mahmud da ızdırabımı anlıyor, hatta paylaşıyor-
du. Aradan aylar geçti, samur kürkleri dışındaki kalınğları 
denkleştiremedim. Bir gün efendim bana, “Galiba yeni Ha-
kanı görmemiz gerekecek,” demişti, “beni temsilen saraya 
gidip, geride kalan mallarım hakkında Hakanla konuşabilir 
misin? Hem Cevâhiri’n-Nahv’i de bulmanı istiyorum.” 
   Bu teklifi sevinçle kabul ettim. Efendime ait bir mühür 
alarak yeni hükümdarın huzuruna çıktım. Kağan bana efen-
dimin yaşadıkları için üzüntü duyduğunu, mallarının ise 
suikast günü yağmalandığını anlattı. Efendimin Kâşgar sa-
rayındaki odasına girip bakmama müsaade ettiler; gözümde 
canlanan korkunç hatıralar arasından geçerek, içinde birkaç 
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kırık dökük eşyadan başka hiçbir şey kalmayan efendimin 
odasına girdim. Cevâhiri’n-Nahv de ortalıkta yoktu! 
   Kutlu Banu’nun güzel hayali, ufuktaki bir kış güneşi gibi 
kara bulutlar ardında gölgelenmeye başlamıştı. Semerkant’ta 
beni bekleyen efendime ulaşmadan önce yanımda getirdiğim 
birkaç samur kürkünü ve Bilig’le kırlarda yaptığım avlardan 
topladıklarımı Kâşgar pazarında sattım. Efendime kitabı ve 
mallarıyla ilgili haberi bildirdiğimde çok üzüldü. Pazarda 
kazandığım altınları, “Hakan sizin için doyumluk olarak 
gönderdi,” diyerek ona verdim. Keseyi eline alıp boş gözler-
le baktı, sonra da sedirin üzerine fırlattı. Bir müddet hiç 
konuşmadan oturduk.  
   O sıralar Banu’yu kaçırmayı bile düşünmüştüm. Ama o bir 
bey kızıydı ve o obaya girip canlı bir şekilde çıkmam epey 
zor görünüyordu. Kalınğları denkleştirme ümidim tükendik-
çe toplayıp biriktirdiğim diğer kürkleri de satmaya başladım. 
Kazandıklarımı geceleri gizlice efendimin kesesine atıyor-
dum. O, altınlarının tükenmeyişine şaşıracak gibi olduğunda, 
“Tanrı’nın bereketi olsa gerek,” deyip geçiştiriyordum. Ye-
ter ki çalışmaları yarım kalmasın, “Büyük ülküm” diyerek 
tahtları taçları elinin tersiyle ittiği kutlu uğraşı nihayete er-
sindi. 

* 
    Böylece koca bir dört yıl geçti. Önce Selçuklu meliklerin-
den Çağrı Bey’in, üç yıl sonra da Sultan Tuğrul Bey’in ölü-
mü ve Alparslan’ın iktidarı ele aldığı haberleri Hakanlı ker-
vansaraylarında yankılandı. Ertesi yıl Sultan Alparslan, oğlu 
Melikşah’ı Hakanlı soyundan biriyle evlendirme kararı aldı. 
Bu, Batı Hakanlı Kağanı İbrahim Tamgaç Han’ın kızı 
Celâliye Terken Hatun olacaktı.  
   Efendim, genç yaştaki Terken Hatun’un zeki bir hatun 
olduğunu işitmiş, eseri için bir himaye ümidi taşımaya baş-
lamıştı. Rey’deki büyük düğüne katılmak için yola çıktık. 
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Şehre vardığımızda bir müddet konaklayarak düğün gününü 
bekledik.  
   Büyük bir toy kuruldu. Efendim Rey sarayında Selçuklular 
arasında hasımları olmadığından olsa gerek, rahatça soy ve 
sopundan bahsediyor, saygı görüyordu. İki genç, sultan ba-
balarının elini öpüp nikâhlandılar.  
   İzleyen günlerde Mahmud Tegin, mutlu çifti tebrik için 
huzura çıkmak istedi. Yanında ben de bulunuyordum. Ka-
bulde Sultan Alparslan, Vezir Nizamülmülk ve genç çift 
bulunuyordu. Efendim kendisinin tıpkı Terken Hatun gibi 
Hakanlı soyundan olduğunu söyledi, beni de “Yoldaşım, 
Erboğa oğlu kuşçu Sungur,” diye tanıttı. Sonra genç meliği 
ve hatunu kutlayıp handa bir önceki gece yazdığı şiiri çıka-
rıp okudu: 

“Terken Hatun katına sun benden bir koşuk, 
De ki, ‘hizmetkârınız sizden yeni hizmetler bekler’ 

Bulutu yağdırır hep saf altın damlar 
Aksa seli üzerime, sonuz sevincim olur 

Kurmuş dünya pususunu, kılmış onu yaralı 
İlâç, çare arayıp sizde bulur yakıyı!”37 

   Genç hatun etkilenmiş görünüyordu. Eriyle birlikte efen-
dimi alkışladılar. Sonra yanlarında oturan babaları Alparslan 
sordu, “Söyle, gelinimle soydaş bilgin, dileğin nedir?”  
   Efendim mahcubiyetle, “Öncelikle sağlığınız,” dedi. Ar-
dından çalışmalarını çıkarıp gösterdi: “Bir kitap yazıyorum, 
artık dünyada sizlerin fetihleri ile bir Türk çağı başlıyor. 
İslâm’ın koruyuculuğunu Türkler üstleniyor. Daha dört yıl 
önce rahmetli amcanız Tuğrul Bey, halife hazretlerini 
Besasirî’nin elinden kurtararak bunu göstermişti. Şimdi ise 

                                                             
37 “Terken Katun kutınğa tegür mendin koşug/ Aygıl sizinğ tapugçı ötnür yanğı 
tapug/ Tutçı yagar bulıtı altun tamar arıg/ Aksa anıng akını kandı mening kanıg/ 
Urmış ajun busugın kılmış anı balıg/ Em sem angar tilenip sizde bulur yakıg.” DLT, 
1985: I, s.406. 
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dünyaya hükmetmeye azimli olan sizlere dertlerini anlata-
bilmeleri için, Arapların Türk dilini ve yaşantısını öğrenme-
si gerek. Bu sebeple yazdığım lugâtı tamamlayıp halife haz-
retlerine sunabilmem için aracılığınızı ve himayenizi umu-
yorum.” 
   Sultan bu fikri beğenmiş, alt dudağını hafifçe öne çıkara-
rak başını sallamıştı. Yanı başındaki veziri Nizamülmülk’e; 
“Bu kutlanası uğraştan halife hazretleri haberdar edilsin, bu 
değerli bilgin desteklensin,” buyurdu. 
   Vezir her nedense suratını düşürdü, başını sallayıp bir 
bitik tuttu. 
   Efendim, sultana teşekkür etti. Huzurdan çıkacağımız 
sırada Melikşah beni göstererek sordu; “Arkadaşınız için 
kuşçu mu demiştiniz?” 
   Efendim, “Evet,” dedi. 
   Genç melik oturduğu yerden kalktı, yanıma kadar gelip 
kolumu tuttu. Nasıl olduysa, kolumda Bilig’i tutarken kul-
landığım deri kolluğu unutmuşum. “İşinde mahir misin?” 
diye sordu. 
   “Evet,” dedim. 
   “Sarayımda, benim kuşbeyim olur musun?”  
   Bu teklif karşısında şaşırarak efendime baktım. Gülümse-
yerek başını sallıyordu. Melikşah’a, “Nasıl emrederseniz,” 
dedim.  
   Melik babasına döndü, sultan da bu arzuyu onayladığını 
başıyla belirtiyordu. 
   Huzurdan çıktığımızda ötüğümüzün38   yerine geliyor ol-
ması ikimizi de mutlu etmişti. Saraydan alacağım maaşlarla 
Kutlu Banu’nun kalınğını toplamak hiç de zor olmayacaktı. 
Fakat bu sevinç dakikalar sonra boğazıma bir düğüm olup 
dolandı. Yıllarımı yanında geçirdiğim, bilgisinden yararlan-

                                                             
38 Ötük: Hakana sunulan dilek. 
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dığım, benim ben olmamı sağlayan, ikinci babam, canım 
efendimle ayrılacaktık! 
   Birkaç gün sonra Terken Hatun, efendime iletilmek üzere 
bana bir miktar atiye verdi. Gece saraydan çıkıp efendimin 
kaldığı hana gittim, hatunun gönderdiği hediyeleri teslim 
ettim. Sabah vedalaşmak üzere ayrıldık.  
   Handan çıkarken içimde bir fırtına kopuyordu. O an, efen-
dimin yanında kul olduğum günlerin şimdiki hürriyetimden 
daha tatlı olduğunu hissettim. Han ahırına girip elime bir 
tımar aldım; onun yağız atını tımarladım. Nallarını gözden 
geçirip çivilerinin bir ikisini yeniledim. Geç saatlerde saray-
daki odama döndüm. 

* 
   Ertesi gün sabah ezanıyla buluştuk. Namazı aynı safta, 
omuz omuza kıldıktan sonra sıra vedalaşmaya geldi. Sımsıkı 
sarıldık, “Yoldaşım, karındaşım,” dedi, “bana kimsenin 
yapmadığı iyilikleri yaptın, kalkan olup canımı kurtardın, en 
güç anlarımda omzuma omuz verdin, tasama teselli oldun. 
Sağ ol, var ol! Tanrı senden razı olsun.” 
   Ben gözyaşlarımı onun omuzlarına dökerek, “Sizden de 
efendim,” dedim, “siz nereye giderseniz gidin, ben hep sizin 
kulunuz Sungur olarak kalacağım.” 
   Benden ayrıldı, pazılarımı sımsıkı tutarak, “Yine görüşe-
ceğiz,” dedi. “İnşallah sevdiğine de kavuşursun. Hem, 
Balasagunlu Yusuf’a olan verimlerimizi de unutma! Hoşça 
kal!” 
   “Esen kalın efendim!” 
   Atına binmesine yardım ettim. Hayvanına bir iki adım 
attırdıktan sonra dönerek, “Unutma,” dedi, “dağ dağa ka-
vuşmaz, insan insana kavuşur.”  
   Gündoğusuna doğru atını kopardı. 

* 
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   Efendimin gidişinden birkaç ay sonra maaşlarımla 
kalınğlara denk miktarda altın toplayıp Seyhun nehri kıyı-
sında bir seyahat için melikten izin almıştım. Banu’nun ka-
bilesinin izini araştırıp sordum. Onu bulduktan sonra haya-
tımın en acı verici manzaralarından birisi daha karşımda 
duruyordu: Banu’nun kucağında bir çocuk ve kolunu kara 
bir çalı gibi onun omzuna uzatan bir adam!  
   Rey’e kadar atım üzerinde hıçkırarak yol aldım.  

* 
   Melikşah’ın sarayında bulunduğum günlerde veliahtla çok 
fazla vakit geçirdik. Kumandanlığa her an hazır olmak için 
emrindeki binlerce süvari ile sürek avlarına çıkıyordu. Bu 
avlarda beni ve Bilig’i asla yanından ayırmıyor, kuş ile yapı-
lan tilki avlarından ayrı bir keyif alıyordu.  
   Bir gün av esnasında bana, “Söylesene Sungur,” demişti, 
“bir sevdiğin var mı?” 
   Bu soru karşısında ne diyeceğimi bilememiş, biraz evele-
yip geveledikten sonra, “Bir zamanlar vardı,” diye anlatmış-
tım. 
   O vakit yüzüme bakıp, “Ya ne oldu, kavuştun mu?” diye 
sormuştu. 
   Yüzüm asılarak, “Hayır,” dedim. 
   “Terken bana bir şey söyledi,” dedi, biraz da gülümseye-
rek, “cariyelerden Hatice isminde bir kız sana âşık olup ya-
taklara düşmüş.” 
   Hatice’yi görmüştüm. Güzel, ince bir kızdı. Fakat ona 
karşı hiç bir ilgim hâsıl olmamıştı. “Öyle mi?” dedim, “çok 
üzüldüm.” 
   “Bana bak Sungur,” dedi, “sen sarayımızın önemli bir 
mensubusun. Senin için bir cariyeyi hür kılıp nikâhlamak 
benim için büyük bir sevinç olur.” 
   Genç meliğin büyük bir adam gibi konuşması beni etkile-
mişti. Hatice’yi düşündüm. Benim gibi bir kuşçu için, Çö-
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mül obasının yetim çocuğu için yataklara düşmüş! Bir an 
içimde acıma duygusuyla karışık bir sevginin filizlendiğini 
hissettim. Türlü his ve düşünceler içimde dönüp dolaştıktan 
sonra meliğe; “Siz nasıl emrederseniz,” dedim. 
   Gülümseyerek başını salladı. İki hafta sonra düğün oldu. 

* 
   Melikşah’ın sarayında günler aylara, aylar yıllara el verip 
uzandılar. Ben eskisine göre daha mutlu, bir eş ve iki oğul 
sahibi bir babaydım artık. Evlatlarım büyüyüp gürbüzleştik-
çe ben yaşlanıp güçsüzleşiyordum. Bilig de yaşlanmıştı. 
Onu artık avlara çıkarmak için değil, eski günleri yâd için 
yanımda tutuyordum. Bana babamı, efendimi ve tüm geçmi-
şimi hatırlatan bir tek o vardı. Öyle ki zaman zaman kim 
olduğumu, nereden geldiğimi unutacak gibi oluyor, onun 
karşısına geçip gözlerinde geçmişimi seyrediyordum.  
   Melikşah hizmetinde yedinci yılımdı ki, Sultan Alpars-
lan’ın Rum İklimi’nde39  büyük bir zafer kazandığını işittik. 
Habere göre Sultan Alparslan, kutlu bir cuma günü Doğu 
Roma ordularını ezip geçmiş, İmparator Romanos 
Diogenes’e önünde diz çöktürmüştü. 
   Bu büyük haberin yankıları henüz dinmemişti ki 
Kâşgar’dan geldiğini söyleyen bir ulak bana bir mektup 
ulaştırdı. Açıp baktım; efendimin imzasını taşıyordu. Me-
rakla okudum: 
   “Yoldaşım Sungur Alp, 
   Duydum ki bağlı olduğun Selçuk hânesi Türkler ve tüm 
Müslümanlar adına büyük bir zafer kazanarak dünya üzerin-
de Türk çağının başladığını herkese kabul ettirmişler. Tanrı, 
devlet güneşini Türk burçlarından doğurmuş ve Türklerin 
ülkesi üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş! Dün-
ya milletlerinin yularlarından bir yular gibi olan bu zafer 

                                                             
39 Rum İklimi: Roma Ülkesi, Anadolu. 
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Sultan Alparslan’ın ellerine verilmiş. Yüce Tanrı’ya bana ve 
sana bu günleri nasip ettiği için şükrederim.  
   Şu sıralar son defa olarak Kâşgar’da bulunuyorum. Artık 
yola çıkıp Bağdat’a geçmek ve son düzenlemeleri yaparak 
kitabımı halife hazretlerine sunmak niyetindeyim. 
Melikşah’ın sarayına uğrayıp uğramayacağım, seni görüp 
göremeyeceğim konusunda ise bir şey söyleyemiyorum. 
Ama inanıyorum ki bir gün muhakkak görüşeceğiz. O vakte 
kadar seni Tanrı’ya emanet ediyorum. 
Kâşgarlı Mahmud” 

* 
      Ertesi yıl Sultan Alparslan, Batı Hakanlı ülkesi üzerine 
düzenlediği bir seferde Yusuf el-Harezmî adındaki bir kale 
kumandanının hilesiyle, hançerlenerek öldürüldü. Sonra 
Melikşah vezir Nizamülmülk’ün de desteğiyle amcası Ka-
vurt’u bertaraf ederek Selçuklu tahtına oturdu. Sultan benim 
görevime devam etmemi istedi, artık bir sultanın kuşbeyi 
idim! Bu sıralarda efendim Bağdat’ta bulunuyor olmalıydı. 
Devlet işlerinin hareketliliği yüzünden bir yol bulup yanına 
varamadım. 
   Yıllar böylece geçip gitti. Büyük zaferler ve fetihler Sultan 
Melikşah’ın kılıcı altında süratli bulutlar gibi uçuştular. 
Onun ordusu içerisinde Antakya sahillerine düzenlediğimiz 
bir seferi asla unutamam: Sultan öyle seviniyor, öyle haykı-
rıyordu ki; atını suyun içine sürmüş, kılıcını defalarca suya 
savurmuştu. Musa yalavaçın Tanrı inayetiyle asasını vurarak 
yaptığı gibi, o da kılıcıyla deryayı ikiye bölmek istiyordu 
sanki. Atı su içerisinde köpükler saçarak şahlanıyor, ışılda-
yan güneş, sıçrayan damlacıklar üzerinden bin bir parça 
halinde kıyıya yayılıyordu. Sultan yeniden kılıcını suya sa-
vurup haykırdı: “Yüce Tanrı bana, karaların sonuna değin 
hüküm sürmeyi nasip etti! Gözün aydın baba, müjdeler ol-
sun ey fetihler babası Alparslan!” 
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VII 

ultan Melikşah’ın Antakya kıyısındaki o haykırışları 
kulaklarımda yankılanırken ben hâlâ efendimin boynuna 

sarılmış ağlıyorum. Kısa bir rüyaya dalmış gibiyim, tüm 
geçmişim gözlerimin önünden geçip gidiyor. Ne kadar za-
mandır efendimin omzunda böylece ağladığımı bilemiyorum. 
Bana saatler geçmiş gibi geliyor. Ama Bilig hâlâ konduğu 
medrese çatısında ve güneş bir nebze olsun yerinden kıpır-
damamış. Efendimden ayrılıp yüzüne bakıyorum. Gözünden 
inen yaşlar yüzündeki ince kırışıklar arasında sağa sola yal-
palanıp yollarını arıyorlar: O da ağlıyor! 
   “Kavuştuk işte,” diyorum. Sonra ellerine sarılıyor, öpüyor, 
öpüyorum. Eğilip omuzlarımı tutuyor ve beni doğrultuyor.  
   “Kalk bakalım, kalk,” diyor, “ağlamayı bırakalım da şu 
yirmi beş yılın hasretini giderelim. Anlatılacak ve dinlene-
cek o kadar çok şey var ki!” 
   Beni elimden tutup medreseye doğru çekeceği sırada atı-
mın koşulu olduğu kapalı arabaya takılıyor gözü, dudakları-
nı bükerek; “Artık bey oldun, yüklerinle geziyorsun demek?” 
deyip gülüyor. İlerlerken ıslık çalıyorum, Bilig süzülüp ko-
luma konuyor. Efendim onun başını okşarken yeniden duy-
gulanıyor. 

S
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   Beni selâmlayan talebeler arasından geçip efendimin med-
resedeki odasına giriyoruz. Ben önce, Sultan Melikşah’ın 
Özkent seferi sebebiyle Doğu Hakanlı ülkesine geldiğimi, 
sonra sultandan Opal Köyü’nde bulunan efendimi ziyaret 
için izin istediğimi anlatıyor, sultanın selamını efendime 
iletiyorum. Bir süre gaza ve fetihlerden, efendimin eserini 
tamamlayıp Halife Müktedî Biemrillah’a sunuşundan söz 
açıyoruz. Onu yürekten kutluyorum. 
   Sonra sözü Balasagunlu’dan açıyorum: “Sahi, Balasagunlu 
Yusuf’a ne oldu?” 
   “Balasagunlu Yusuf değil, artık Yusuf Has Tayangu,” 
diyor, sonra sesi birden hüzne bürünüyor; “öldü, yeri uç-
mak40  olsun.”  
   Ben de hüzünleniyorum. Efendim onun hikâyesinden bah-
sediyor: Malazgirt zaferinden bir yıl önce eserini Tamgaç 
Buğra Han’a sunmuş ve zaferden birkaç yıl sonra da hasta-
lıkları sebebiyle ölmüş. Hemen Özkent’te yaşadığım bir 
olay aklıma geliyor ve efendime anlatıyorum: “Özkent’e 
girdiğimizde Tamgaç Buğra Han, Sultan Melikşah’ın huzu-
runa gelip bağlılık bildirdi. Bu buluşma sırasında 
Melikşah’a bir de kitap hediye etti. Kitabın adı ‘Kutadgu 
Bilig’ imiş ve yazarı sarayın eski erkânından Yusuf Has 
Tayangu adında birisiymiş. Ben onun Balasagunlu Yusuf 
olduğunu anlayamamıştım. Sultan kitabı inceledi ve meclis-
lerinde, benzer bir siyâsetnâmenin yazılması için bir yarışma 
düzenleme fikrinden bahsetti. Vezir Nizamülmülk kitabı aldı, 
sabah akşam demeden okuyup bitirdi.” 
   Efendim gülümsüyor. “Vezir akıllı bir adam. Kutadgu 
Bilig’den öğrenilecek çok şey var,”  diyor.  
   Utanıp sıkılarak, Balasagunlu’ya olan verimlerimizi hatır-
latıyorum. 

                                                             
40 Uçmak: Cennet. 
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   “O işi hallettim,” diyor, “onunla senden ayrıldığımdan 
sonra görüştüm. Fakat keşke o sırada eserini tamamlamış 
olsaydı ve ben de lugâtımda ondan bol bol misaller verebil-
seydim.” 
   “Keşke,” diyorum, sonra o yaklaşarak soruyor: “Bir sev-
diğin vardı, kavuşabildin mi?” 
   Gözlerim düşerek, “Hayır,” diyorum, “ama mutluyum.”  
   Efendim, o zamanki heyecanlı hâlimi anımsamış olsa ge-
rek, hüzünleniyor. Sonra kapı açılıp, içeri iki çocuk ve bir 
kadın giriyor. 
   Efendim şaşırarak kalkıyor, “Hoş geldiniz, siz kimsiniz?” 
   Söze ben giriyorum, “Eşim Hatice ve oğullarım Mahmud 
Erboğa ile Yusuf Sungur.” 
   Şaşkınlığı daha da artarken; “Evet,” diyorum, “arabamda 
beni bey yapan şeyler olduğunu düşünmekte haklıydınız.” 
   “Demek Mahmud ve Yusuf ha?” diyor, eşimi nazikçe 
selamlarken çocuklarımı kucaklıyor.   
   Konuşmaya devam ediyorum: “Sultandan yalnız sizi ziya-
ret için izin almadım. Eğer kabul ederseniz bundan sonra 
çocuklarım ve ben Mahmudiye Medresesi’nin talebeleri 
olmaktan şeref duyarız.” 
   Gözünden süzülen bir damla yaş, Kâşgar dokuması halı 
üzerine düşüp ince iplikler arasında nadide bir iz bırakarak 
kayboluyor. Güçlükle, “Başımın üzerinde yeriniz var,” diyor. 
   Ben de yeniden akmaya başlayan gözyaşlarımı oğullarım-
dan saklamak için başımı çeviriyorum. Döndüğüm yerde, bir 
masanın üzerinde açık, kalınca bir kitap var. Hakanlı harfle-
riyle yazılmış bir beyit gözlerime takılıyor, içimden okuyo-
rum: 

‘Katıl bunlara, iyi geçin onlarla, 
Mutluluk getirir sana, her iki dünyada da.’41 

                                                             
41 “Katılğıl bularnınğ bile edgüleş/ Kutadğay sanğa iki ajun ulaş” KB.4354.b 
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   Kitabı kapatıp cildine bakıyorum, üzerinde; “Yusuf Has 
Tayangu: Kutadgu Bilig” yazıyor. 
   Sol kolumda tuttuğum Bilig’in çığlığıyla yeniden dönüyor, 
artık efendimin de içerisinde bulunduğu ailemin mesut hali-
ni seyrediyorum: Efendim, oğullarımı yanı başına oturtmuş 
onlara bir şeyler soruyor, Hatice bana bakıp gülümsüyor. 
Sonra ben Bilig’e bakıp bir kez daha hayatımı düşünüyorum:  
   ‘Bir kuşun peşinde başladı her şey. Bilgeler ve alpler ara-
sında geçen ömrüm, işte bu kuşun peşinde koşarken başla-
dı…’     
 

SON 
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Teşekkür: 
 

Bu kitabın hiçbir maddî kazanımı yoktur. Amacımız Türk 
dil ve tarih literatürüne küçük, değersiz bir ürün sunabilmiş 
olmaktır. Bu eserden manevî olarak kazanacağımız tek şey, 
değerli okurlarımızdan gelecek yorum ve eleştirilerdir. Bu 
eserciğe ilgi gösterip kıymetli zamanını ayıran ve mühim 
görüşlerini bizimle paylaşan herkese şimdiden teşekkürü 
borç biliriz. 
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